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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กนัยงอีเลคทริก 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ือง
อ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร    
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  
ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
ความเพียงพอของการตั้งประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) และ 13 ของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนั
คุณภาพสินค้า มีจ านวนเ งินท่ี เ ป็นสาระส าคัญต่อ 
งบการเงิน และเก่ียวข้องกับความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายจากการรับประกันคุณภาพสินค้า และ
เ ก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารในการ
ประมาณการ ขา้พเจ้าจึงพิจารณาว่าเร่ืองดังกล่าวเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- สอบถามผู ้บ ริหาร เพื่ อให้ได้มา ซ่ึงความเข้าใจใน

กระบวนการประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
- ทดสอบความ น่ า เ ช่ื อ ถือ ของร าย ง านข้อ มู ล ก า ร 

รับประกันคุณภาพสินคา้ท่ีเกิดขึ้นจริง โดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงกับรายงาน
ขอ้มูลการรับประกันคุณภาพสินคา้ รวมถึงสุ่มทดสอบ 
กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

- สอบถามเชิงทดสอบผู ้บริหารเก่ียวกับวิธีการและข้อ
สมมติท่ีใช้ในการประมาณการ เพื่อประเมินความ
สมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติท่ีใช ้

- พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติท่ีใช้ในการ
ประมาณการความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
รับประกัน โดยเทียบเคียงกับข้อมูลท่ีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต 

- ทดสอบการค านวณการตั้ งประมาณการค่าประกัน 
ความเสียหาย โดยพิจารณายอดขายสินค้าส าเร็จรูป  
ยอดค่าประกนัความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง และจ านวนปี
ถวัเฉล่ียท่ีถูกเรียกร้องความเสียหาย 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเ งินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินท่ี
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่า
รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง 
ขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจัดท าแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญั
กบังบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้ 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วน
ไดเ้สียของบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้า 
เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั  
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าว 
ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(โศภิษฐ์ พรหมพล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
19 พฤษภาคม 2565 



   

 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 739,261,953 755,520,690 739,261,953 755,520,690 

ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 1,202,340,918 1,095,952,394 1,202,340,918 1,095,952,394 

ภาษีมลูคา่เพ่ิมขอคืน 54,567,506 33,005,083 54,567,506 33,005,083 

ลูกหน้ีอ่ืน 4 28,508,910 26,180,617 28,508,910 26,180,617 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 98,247,225 94,595,130 98,247,225 94,595,130 

สินคา้คงเหลือ 7 1,180,546,756 768,601,533 1,180,546,756 768,601,533 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 22 3,030,000,000 3,600,000,000 3,030,000,000 3,600,000,000 

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 17,873,022 11,734,905 17,873,022 11,734,905 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,351,346,290 6,385,590,352 6,351,346,290 6,385,590,352 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 22 2,328,411,088 2,607,144,061 2,328,411,088 2,607,144,061 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 21,664,317 19,481,089 3,000,000 3,000,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 9 3,907,544 3,907,544 3,907,544 3,907,544 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,491,218,861 1,464,502,609 1,491,218,861 1,464,502,609 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 17,692,017 19,982,016        17,692,017 19,982,016        

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 27,187,679 30,188,098 27,187,679 30,188,098 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11,754,776 12,244,113 11,754,776 12,244,113 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,901,836,282 4,157,449,530 3,883,171,965 4,140,968,441 

รวมสินทรัพย์ 10,253,182,572 10,543,039,882 10,234,518,255 10,526,558,793 

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนี้สินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 4 1,147,049,528 892,684,104 1,147,049,528 892,684,104

เจา้หน้ีอ่ืน 4 362,505,250 347,648,332 362,505,250 347,648,332

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 7,893,294 7,431,710          7,893,294 7,431,710          

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย -                          56,922,326 -                    56,922,326

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 10,738,755 7,481,416 10,738,755 7,481,416

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,528,186,827 1,312,167,888 1,528,186,827 1,312,167,888

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22 10,465,449 12,976,010        10,465,449 12,976,010        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 333,708,672 412,461,604      333,708,672 412,461,604      

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 13 85,000,042 99,254,187 85,000,042 99,254,187

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน

    ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 14 276,203,996 305,075,546 276,203,996 305,075,546

เงินกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 7,796,072 10,277,134 7,796,072 10,277,134

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 713,174,231 840,044,481 713,174,231 840,044,481

รวมหนีสิ้น 2,241,361,058 2,152,212,369 2,241,361,058 2,152,212,369

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจ านวน 19,800,000 หุ้น มลูค่า 10 บาทต่อหุ้น) 198,000,000 198,000,000 198,000,000 198,000,000

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 

    (หุ้นสามญัจ านวน 19,800,000 หุ้น มลูค่า 10 บาทต่อหุ้น) 198,000,000 198,000,000 198,000,000 198,000,000

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

       ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 15 726,100,000 726,100,000 726,100,000 726,100,000

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทนุส ารองตามกฎหมาย 15 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

        ทนุส ารองอ่ืน 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,913,094,391 5,069,114,011 4,894,430,074 5,052,632,922

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 15 1,732,627,123 1,955,613,502 1,732,627,123 1,955,613,502

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,011,821,514 8,390,827,513 7,993,157,197 8,374,346,424

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,253,182,572 10,543,039,882 10,234,518,255 10,526,558,793

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ตำมวธีิส่วนได้เสีย

งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4, 16 7,897,890,430 8,285,810,051 7,897,890,430 8,285,810,051 

รายไดจ้ากการลงทุน 4, 17 478,499,987 475,077,097 478,506,587 475,100,967 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 40,548,811       5,287,785         40,548,811       5,287,785         

รายไดอ่ื้น 4 67,127,295 55,808,195 67,127,295 55,808,195 
รวมรำยได้ 8,484,066,523 8,821,983,128 8,484,073,123 8,822,006,998 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 4, 7, 18 7,059,712,195 6,620,422,403 7,059,712,195 6,620,422,403 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4, 18 462,582,490 435,062,683 462,582,490 435,062,683 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 18 651,235,139 631,123,991 651,235,139 631,123,991 
รวมค่ำใช้จ่ำย 8,173,529,824 7,686,609,077 8,173,529,824 7,686,609,077 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 310,536,699 1,135,374,051 310,543,299 1,135,397,921 

ตน้ทุนทางการเงิน (310,800) (334,460)           (310,800)           (334,460)           

ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วม 8 2,189,828 22,978 -                    -                    
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 312,415,727 1,135,062,569 310,232,499 1,135,063,461 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 24,647,454 (136,782,206) 24,647,454 (136,782,206)
ก ำไรส ำหรับปี 337,063,181 998,280,363 334,879,953 998,281,255 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 22 (278,732,973)    2,448,135,490  (278,732,973)    2,448,135,490  

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่

   ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 14 8,583,998         13,474,412       8,583,998         13,474,412       

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19 54,029,795       (492,321,980)    54,029,795       (492,321,980)    

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (216,119,180)    1,969,287,922  (216,119,180)    1,969,287,922  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ (216,119,180)    1,969,287,922  (216,119,180)    1,969,287,922  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 120,944,001     2,967,568,285  118,760,773     2,967,569,177  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 20 17.02                50.42                16.91                50.42                

(บาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้

วดัมูลคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลคา่ยติุธรรม

ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                               -                               -                               -                               (310,860,000)               -                               (310,860,000)               

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                               -                               -                               (310,860,000)               -                               (310,860,000)               

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (310,860,000)               -                               (310,860,000)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

    ก  าไร -                               -                               -                               -                               998,280,363                -                               998,280,363                

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                               -                               -                               -                               1,009,059,892             1,958,508,393             2,967,568,285             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 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)

งบกำรเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้

วดัมูลคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลคา่ยติุธรรม

ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 เมษำยน 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             

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                               -                               -                               -                               (499,950,000)               -                               (499,950,000)               

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                               -                               -                               (499,950,000)               -                               (499,950,000)               

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (499,950,000)               -                               (499,950,000)               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

    ก  าไร -                               -                               -                               -                               337,063,181                -                               337,063,181                

    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                               -                               -                               -                               6,867,199                    (222,986,379)               (216,119,180)               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                               -                               -                               -                               343,930,380                (222,986,379)               120,944,001                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 198,000,000                726,100,000                22,000,000                  420,000,000                4,913,094,391             1,732,627,123             8,011,821,514             

งบกำรเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ผลก าไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
ตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้
วดัมูลคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลคา่ยติุธรรม
ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                               -                               -                               -                               (310,860,000)               -                               (310,860,000)               
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                               -                               -                               (310,860,000)               -                               (310,860,000)               

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (310,860,000)               -                               (310,860,000)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

    ก  าไร -                               -                               -                               -                               998,281,255                 -                               998,281,255                 
    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                               -                               -                               -                               10,779,529                   1,958,508,393              1,969,287,922              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                               -                               -                               -                               1,009,060,784              1,958,508,393              2,967,569,177              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 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              

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ผลก าไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
ตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้
วดัมูลคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลคา่ยติุธรรม
ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 เมษำยน 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              

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 21 -                               -                               -                               -                               (499,950,000)               -                               (499,950,000)               
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                               -                               -                               -                               (499,950,000)               -                               (499,950,000)               

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                               -                               -                               -                               (499,950,000)               -                               (499,950,000)               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

    ก  าไร -                               -                               -                               -                               334,879,953                 -                               334,879,953                 
    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                               -                               -                               -                               6,867,199                     (222,986,379)               (216,119,180)               
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                               -                               -                               -                               341,747,152                 (222,986,379)               118,760,773                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 198,000,000                 726,100,000                 22,000,000                   420,000,000                 4,894,430,074              1,732,627,123              7,993,157,197              

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรส าหรับปี 337,063,181       998,280,363      334,879,953       998,281,255      

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (24,647,454)        136,782,206      (24,647,454)        136,782,206      

ตน้ทนุทางการเงิน 310,800              334,460             310,800              334,460             

คา่เส่ือมราคา 359,220,130       389,645,556      359,220,130       389,645,556      

คา่ตดัจ าหน่าย 7,898,646           8,124,828          7,898,646           8,124,828          

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ -                    281,125             -                    281,125             

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 48,844,347         69,406,704        48,844,347         69,406,704        

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 24,386,205         25,989,448        24,386,205         25,989,448        

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 11,858,723         (3,744,530)         11,858,723         (3,744,530)         

ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วม (2,189,828)          (22,978)              -                    -                   

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ 5,215,968           (12,943,892)       5,215,968           (12,943,892)       
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,025,412           (405,782)            2,025,412           (405,782)            

เงินปันผลรับ (439,417,378)      (425,344,483)     (439,423,978)      (425,368,353)     

ดอกเบ้ียรับ (21,905,089)        (32,555,094)       (21,905,089)        (32,555,094)       

คา่เช่ารับ (17,177,520)        (17,177,520)       (17,177,520)        (17,177,520)       
291,486,143       1,136,650,411   291,486,143       1,136,650,411   

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (117,254,253)      20,588,068        (117,254,253)      20,588,068        

ภาษีมลูคา่เพ่ิมขอคืน (21,562,424)        (4,548,312)         (21,562,424)        (4,548,312)         

ลูกหน้ีอ่ืน (10,835,401)        15,576,978        (10,835,401)        15,576,978        

สินคา้คงเหลือ (417,161,190)      29,067,270        (417,161,190)      29,067,270        

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (6,138,117)          (3,039,400)         (6,138,117)          (3,039,400)         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 489,338              7,143,131          489,338              7,143,131          

เจา้หน้ีการคา้ 255,412,883       102,531,366      255,412,883       102,531,366      

เจา้หน้ีอ่ืน (29,063,964)        (11,843,778)       (29,063,964)        (11,843,778)       

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,257,339           (3,855,056)         3,257,339           (3,855,056)         
จ่ายคา่ประกนัความเสียหาย (63,098,491)        (82,348,766)       (63,098,491)        (82,348,766)       

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (44,673,758)        (25,071,184)       (44,673,758)        (25,071,184)       
จ่ายเงินกองทนุส ารองเล้ียงชีพ (2,481,062)          (1,870,553)         (2,481,062)          (1,870,553)         

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากการด าเนินงาน (161,622,957)      1,178,980,175   (161,622,957)      1,178,980,175   

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (56,998,008)        (123,629,238)     (56,998,008)        (123,629,238)     

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (218,620,965)      1,055,350,937   (218,620,965)      1,055,350,937   

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 570,000,000       (1,270,000,000)  570,000,000       (1,270,000,000)  

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,963,368           861,608             1,963,368           861,608             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (337,195,610)      (306,464,358)     (337,195,610)      (306,464,358)     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (4,898,227)          (2,919,256)         (4,898,227)          (2,919,256)         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (343,333,674)      (267,489,295)     (343,333,674)      (267,489,295)     

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 339,681,579       256,805,157      339,681,579       256,805,157      

เงินปันผลรับ 439,423,978       596,783,910      439,423,978       596,783,910      

ดอกเบ้ียรับ 30,333,468         22,886,680        30,333,468         22,886,680        

คา่เช่ารับ 17,256,249         17,152,096        17,256,249         17,152,096        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 713,231,131       (952,383,458)     713,231,131       (952,383,458)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (8,726,743)          (7,759,784)         (8,726,743)          (7,759,784)         

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (499,950,000)      (310,860,000)     (499,950,000)      (310,860,000)     
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (508,676,743)      (318,619,784)     (508,676,743)      (318,619,784)     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (14,066,577) (215,652,305)     (14,066,577) (215,652,305)     

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเทา่เงินสด (2,192,160)          6,611,647          (2,192,160)          6,611,647          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (16,258,737)        (209,040,658)     (16,258,737)        (209,040,658)     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 เมษายน 755,520,690       964,561,348      755,520,690       964,561,348      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 มนีำคม 739,261,953       755,520,690      739,261,953       755,520,690      

   

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือระหวา่งปีมีรายละเอียดดงัน้ี

อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือทั้งหมดระหวา่งปี (381,268,197)      (310,724,278)     (381,268,197)      (310,724,278)     

เจา้หน้ีคา่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 44,072,587         4,259,920          44,072,587         4,259,920          
ยอดซ้ือสุทธิอำคำรและอุปกรณ์จ่ำยเป็นเงนิสด (337,195,610)      (306,464,358)     (337,195,610)      (306,464,358)     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

(บาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2536 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 67 หมู่ท่ี 11 
ถนนเทพรัตน กม.20 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ Mitsubishi Electric Corporation (ถือหุ้นร้อยละ 45.70) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น
ในประเทศญ่ีปุ่ น 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า             
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธ์ิและเทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง   
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 3 ไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และส่วนไดเ้สียของบริษทัใน
บริษทัร่วม 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ 
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจนถึง
วนัท่ีบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผล
รับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 
(ค) เงินตราต่างประเทศ 

 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรายงาน 

 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
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(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (ฉ))) 
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ย
มูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่
บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
จดัประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก
บญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย ก าไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษัทมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เวน้แต่           
เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและ
จะไม่ถูก จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
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(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้
ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการ
ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระ
ดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 
(ง.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 

 
บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และวงเงินให้
สินเช่ือท่ีอนุมติัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
 

20 

บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจัดอนัดับท่ีเขา้ใจในระดับสากล บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 
เดือนขา้งหนา้  
 
บริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ี
ถดถอยอย่างมีนัยส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีใน
การจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บับริษทั 
 
บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งบริษทัไม่มีสิทธิใน

การไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

 
(ง.4) การตัดจ าหน่าย 

 
มูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 
(ง.5) ดอกเบีย้  

 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน 

 
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 
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(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของ
รายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น   
 
บริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง
ส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีมีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช า ระ โดยน าข้อมูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นในอดีต  
การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดย
ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้
ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนิน
ธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนการกูย้มื 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารจ านวน 20 ปีและรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ทั้งน้ี บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน  
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 
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(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
เม่ือบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง (ยกเวน้เคร่ืองมือและเคร่ืองใชใ้นโรงงานประเภทแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึ ซ่ึง
ค านวณโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ) ตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย ์
และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชใ้นโรงงาน 5 - 12 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  รายจ่ายภายหลงั
การรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 
สมาชิกสนามกอลฟ์ 5 ปี 

 
(ฎ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า  เม่ือสัญญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์
บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็น
สัญญาเช่าทั้งหมด 
 
บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ค่าเส่ือมราคา
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุัญญาเช่า 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีบริษทั
ใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั บริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้
สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ 
ถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ได้
ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตาม
สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 

 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า  บริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าท่ีได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ีไม่เขา้เง่ือนไข
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
บริษทัตดัรายการและพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีสัญญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ง) 

 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ
ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
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รับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานใน
ก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี  
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
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ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้อง จ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น 
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้  จะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่
ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายประมาณขึ้นโดยอา้งอิงจากขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีผา่นมาและ
ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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(ฒ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)  
ท่ีบริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
-  ข้อมูลระดับ  2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย ์
และสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย 

  
 หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
 รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ 

 

(ณ) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดว่าจะ
มีสิทธิได้รับซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจาก
ส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้  
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
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(ด) รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น  
 

(ต) รายได้จากการลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตาม
เกณฑค์งคา้ง 
 

(ถ) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราว ส าหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั 
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดังกล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ท) ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 

 

(ธ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับริษทั หรือบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรง
และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(น) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ี
ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้จากการลงทุน ก าไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารบางรายการ 
 

4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการ 
ระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบับริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ประเทศที่จัดตั้ง/  
ช่ือกิจกำร สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ญ่ีปุ่ น ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการ 
   วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง  ๆ 
   ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี  
   รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ี 
   ในระดบับริหารหรือไม่) 

Mitsubishi Electric Corporation ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 45.70 
บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
     และเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
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 ประเทศที่จัดตั้ง/  
ช่ือกิจกำร สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั     และเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญ่ีปุ่ 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 ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Melco Travel Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชัน่ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   (ประเทศไทย) จ ากดั   
บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Trading Corp. ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโก ้เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   Co., Ltd.   
Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Russia) LLC รัสเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลคทริค แฟคทอร่ี ออโตเมชัน่ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   (ประเทศไทย) จ ากดั   
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้ในประเทศ บวกเพิ่มจากตน้ทุนผลิตสินคา้มาตรฐานโดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของสินคา้ 

   ทุกผลิตภณัฑ ์
ขายสินคา้ในต่างประเทศ วิธีราคาขายต่อ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัภาวะตลาดและการแข่งขนัในแต่ละประเทศ 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้/ วตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ อตัราตามสัญญา 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ ตามจ านวนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค อตัราตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่า ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือ ตามขนาดของพื้นท่ีใชส้อย 
ดอกเบ้ียรับ/ จ่ายจากการเปิดบญัชี 
   ธนาคารร่วมกบับริษทัในกลุ่มมิตซูบิชิ 

ตามจ านวนเงินทุนท่ีบริษทัมีอยู่หรือใชไ้ปในอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียระหว่าง 
   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของสถาบนัการเงิน 

ดอกเบ้ียรับ/ จ่ายจากเงินใหกู้ย้มืและเงิน 
   กูย้มืระยะสั้น 

ตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 

ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ ตามจ านวนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

   และตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 

 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   

ที่เกี่ยวข้องกัน ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,321,830  3,354,336  3,321,830  3,354,336 
รายไดอ่ื้น 6  -  6  - 
ซ้ืออุปกรณ์ 1,350  -  1,350  - 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   

ที่เกี่ยวข้องกัน ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ (ต่อ)        
ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ 167,744  178,763  167,744  178,763 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 224,977  233,558  224,977  233,558 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 57,395  55,333  57,395  55,333 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 86  -  86  - 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 4,916  5,836  4,916  5,836 
        

บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 48  86  48  86 
รายไดค้่าเช่า 17,178  17,178  17,178  17,178 
รายไดเ้งินปันผล -  -  7  24 
รายไดอ่ื้น 496  628  496  628 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 57,172  59,124  57,172  59,124 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 4,732  4,829  4,732  4,829 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 90,924  86,714  90,924  86,714 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,143  1,445  1,143  1,445 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 8  11  8  11 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 92,075  88,170  92,075  88,170 

        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,573,581  4,928,328  4,573,581  4,928,328 
ซ้ือสินคา้ 1,493,460  1,084,602  1,493,460  1,084,602 
ซ้ืออุปกรณ์ 28,668  31,559  28,668  31,559 
รายไดเ้งินปันผล 439,148  425,068  439,148  425,068 
รายไดด้อกเบ้ีย 676  1,092  676  1,092 
รายไดอ่ื้น 9,825  6,741  9,825  6,741 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   

ที่เกี่ยวข้องกัน ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 1,700  13,712  1,700  13,712 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 50,991  63,167  50,991  63,167 

   
 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า    
บริษทัใหญ่ 274,141  228,890 
บริษทัร่วม 36  1 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 928,018  866,843 
รวม 1,202,195  1,095,734 

    

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทัร่วม 1,485  1,510 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147  150 
รวม 1,632  1,660 

    

เงินให้กู้ยืม    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,247  94,595 

    

เจ้าหนี้การค้า    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176,830  126,454 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น    
บริษทัใหญ่ 117,078  115,485 
บริษทัร่วม 7,985  6,440 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,365  19,170 
รวม 134,428  141,095 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ โดยบริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะ
ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต ในการน้ี บริษัทตกลงท่ีจะต้องจ่าย
ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์ และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ซ่ึงค านวณตามวิธีการท่ีได้ 
ตกลงกนัให้แก่ MELCO สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละ 5 ปี 
ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้ความจ านงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงอย่างน้อย 6 เดือนก่อน
หมดสัญญา 
 
สัญญาเช่าอาคารโรงงาน 
 
บริษทัท าสัญญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัจะใหเ้ช่า
อาคารโรงงานเพื่อเป็นโกดงัเก็บสินคา้ สัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา  2 ปีโดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามท่ี
ระบุในสัญญา สัญญาน้ีจะต่ออายุออกไปอีกโดยการแจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงอย่างน้อย  
60 วนัก่อนหมดสัญญา ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัได้แจ้งต่อสัญญาดังกล่าวโดยมีระยะเวลา  2 ปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 กรกฎาคม 2566 

 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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สัญญาบริหารสินค้า 
 

บริษทัท าสัญญาบริหารสินคา้กบับริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สัญญาบริษทัตกลงท่ีจะช าระค่าบริการบริหารสินคา้ตามจ านวนและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว สัญญาฉบบั
น้ีมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้กอตัโนมติัอีกคราวละ 1 ปี จนกวา่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิกสัญญา 
 

สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกับบริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จ ากดั  
ซ่ึงเป็นกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะให้บริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัส าหรับเงินบาท
ของบริษทั ในการน้ี บริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราและวิธีการท่ีตกลงกนัตามสัญญา โดยไม่มี
ก าหนดส้ินสุดสัญญา เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงในการส้ินสุดสัญญาตามท่ีก าหนดในสัญญา 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565 บริษทัได้ท าสัญญาเงินกู้กับบริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็นกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกัน โดยบริษทัดังกล่าวได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทั เป็นจ านวนเงิน 70 ล้านบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.77 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 6 มกราคม 2566 
 
เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูก้บับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกัน โดยบริษทัดังกล่าวได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทั เป็นจ านวนเงิน 15 ล้านบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.77 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 100  100 
เงินฝากธนาคาร 219,162  180,421 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 520,000  575,000 
รวม 739,262  755,521 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 
  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 มีนาคม หมายเหตุ 2565  2564 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  1,194,341  1,095,734 
เกินก าหนดช าระ      

1 - 30 วนั  7,854  - 
รวม  1,202,195  1,095,734 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  -  - 
สุทธ ิ 4 1,202,195  1,095,734 

     
กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  146  218 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น   -  - 
สุทธ ิ  146  218 

     

รวม  1,202,341  1,095,952 

 
  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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7 สินค้ำคงเหลือ 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 344,160  278,752 
สินคา้ระหวา่งผลิต 55,715  47,412 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 688,104  416,798 
สินคา้ระหวา่งทาง 118,300  46,156 
รวม 1,206,279  789,118 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (25,732)  (20,516) 
สุทธ ิ 1,180,547  768,602 

    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุนขาย 7,054,496  6,633,366 
- (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 5,216  (12,944) 
สุทธ ิ 7,059,712  6,620,422 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินทีแ่สดง

เงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้เสีย 

  
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ราคาทุน 
 

การดอ้ยค่า 
 

ราคาทุน-สุทธิ 
  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                     
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จ ากดั ศูนยรั์บและกระจายสินคา้ 27.12  27.12  21,664  19,481  3,000  3,000  -  -  3,000  3,000 

 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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บริษัทร่วมท่ีมีสาระส าคัญ 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงน าเสนออยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม 
ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วม 
 
  บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จ ากดั 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
รายได ้  270,167  154,214 
     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100)  8,073  85 
ถือหุ้นร้อยละ  27.12  27.12 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมตำมส่วนได้เสียของบริษัท  2,190  23 

     
สินทรัพยห์มุนเวียน  96,884  70,904 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  19,082  21,717 
หน้ีสินหมุนเวียน  (29,028)  (12,664) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (7,055)  (8,124) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)  79,883  71,833 
ถือหุ้นร้อยละ  27.12  27.12 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  21,664  19,481 

 
  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 9,578  91,436  101,014 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 1 เมษำยน 2564 9,578  91,436  101,014 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 9,578  91,436  101,014 

      
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 5,389  91,436  96,825 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 281  -  281 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 1 เมษำยน 2564 5,670  91,436  97,106 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 5,670  91,436  97,106 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 3,908  -  3,908 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 3,908  -  3,908 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
รายไดค้่าเช่า 17,178  17,178 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
 

  41 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  2564 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าด าเนินงาน 
   ที่บอกเลิกไม่ได้ 

 

ภายใน 1 ปี 17,178  5,726 
1 - 5 ปี 5,726  - 
รวม 22,904  5,726 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารท่ีให้เช่าแก่บริษทัร่วม และท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน 
การต่ออายสุัญญาจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 161.28 ลา้นบาท (2564: 161.28 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง
ส าหรับท่ีดินและอาคารท่ีให้เช่าแก่บริษทัร่วม และวิธีราคาประเมินของกรมธนารักษส์ าหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการ
ด าเนินงาน มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
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10   ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 
 งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
       เคร่ืองมือ      สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  และเคร่ืองใช ้  อุปกรณ์    ระหว่างก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 205,060  757,859  1,805,491  3,694,198  162,007  1,645  92,543  6,718,803 
เพ่ิมขึ้น 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)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (369)  (3,495)  (21,261)  (43,902)  (8,448)  (8)  -  (77,483) 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 
   และ 1 เมษำยน 2564 

 
221,047 

  
777,494 

  
1,883,373 

  
3,793,371 

  
176,231 

  
1,637 

  
98,892 

  
6,952,045 

เพ่ิมขึ้น -  760  11,887  44,288  11,771  -  312,562  381,268 
โอน -  16,189  70,702  177,373  8,711  -  (272,975)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  (4,505)  (34,026)  (39,747)  (4,978)  (12)  -  (83,268) 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565 221,047  789,938  1,931,936  3,975,285  191,735  1,625  138,479  7,250,045 
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 งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
       เคร่ืองมือ      สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  และเคร่ืองใช ้  อุปกรณ์    ระหว่างก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
                
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 36,264  687,164  1,280,832  3,062,906  114,895  713  -  5,182,774 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,134  16,480  80,024  263,746  19,097  313  -  381,794 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (368)  (3,495)  (20,971)  (43,804)  (8,380)  (8)  -  (77,026) 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 
   และ 1 เมษำยน 2564 

 
38,030 

  
700,149 

  
1,339,885 

  
3,282,848 

  
125,612 

  
1,018 

  
- 

  
5,487,542 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,872  17,842  78,168  231,507  19,871  303  -  350,563 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  (4,475)  (30,500)  (39,375)  (4,918)  (11)  -  (79,279) 
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565 40,902  713,516  1,387,553  3,474,980  140,565  1,310  -  5,758,826 

                
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 183,017  77,345  543,488  510,523  50,619  619  98,892  1,464,503 

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565 180,145  76,422  544,383  500,305  51,170  315  138,479  1,491,219 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 4,563.99 ลา้นบาท (2564: 4,320.12 ล้านบาท) 

 
11 สัญญำเช่ำ 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565   2564 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 8,486  9,985 
ยานพาหนะ 9,206  9,997 
รวม 17,692  19,982 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 6.37 ล้านบาท (2564: 
1.59 ล้านบาท) 
 
บริษทัเช่าท่ีดิน และยานพาหนะ เป็นระยะเวลา 3 - 6 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีดิน ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิบริษัทในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติับริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่า
ใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้บริษทัเป็นผูมี้สิทธิ
เลือกโดยผู ้ให้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว บริษัทจะประเมินตั้ งแต่วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่  และบริษทัจะทบทวนการประเมินวา่ยงัมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์อยา่งมีสาระส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั    
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
- ท่ีดิน 2,829  2,496 

- ยานพาหนะ 5,828  5,355 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 311  334 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 59  856 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของบริษทั มีจ านวน 8.73 ลา้นบาท 
(2564: 7.76 ล้านบาท) 
 

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ค่าสมาชิก
สนามกอลฟ์  

 
รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 37,460  29,416  962  67,838 
เพิ่มขึ้น 308  2,611  -  2,919 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 1 เมษำยน 2564 37,768  32,027  962  70,757 
เพิ่มขึ้น -  4,898  -  4,898 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 37,768  36,925  962  75,655 

        
        
        
        



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ค่าสมาชิก
สนามกอลฟ์  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 11,888  19,743  813  32,444 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,095  3,881  149  8,125 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 1 เมษำยน 2564 15,983  23,624  962  40,569 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,099  3,799  -  7,898 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 20,082  27,423  962  48,467 

        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 21,785  8,403  -  30,188 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 17,686  9,502  -  27,188 

 
13 ประมำณกำรค่ำประกันควำมเสียหำย 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563  112,196  
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น   69,407  
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป   (82,349)  
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 1 เมษำยน 2564  99,254  
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น  48,844  
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป  (63,098)  
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565  85,000  
 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้จะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่
ลูกคา้แลว้ โดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการค่าใชจ่้าย ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจริงในอดีตและปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกับความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดังกล่าว ผูบ้ริหาร
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายโดยประมาณการจากค่าประกนัความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงต่อยอดขายสินคา้
รวมในช่วงอายเุฉล่ียของการรับประกนั 
 

14 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 
  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 มีนาคม  2565  2564 
  (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
   โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้  261,163  288,474 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  15,041  16,602 
รวม  276,204  305,076 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
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  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน  305,076  317,632 
     

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  19,258  20,977 
ตน้ทุนบริการในอดีต  (781)  932 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  5,909  4,080 
  24,386  25,989 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั   

   

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   -  67 
- ขอ้สมมติทางการเงิน   (10,925)  (19,396) 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  2,341  5,855 

  (8,584)  (13,474) 

     

ผลประโยชน์จ่าย  (44,674)  (25,071) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม   276,204  305,076 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
     ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.26 - 2.58  1.68 - 2.11 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00 
 

  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
 

  49 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้เป็น  10-13 ปี  
(2564: 9-13 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ 
   ผลประโยชน์ 

 
ขอ้สมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

  
ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด (22,026)  (23,519)  25,518  27,290 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   18,869  20,019  (16,606)  (17,604) 

 

15 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นและส ำรอง 
 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส ารองการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมประกอบดว้ย 
- ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

16 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์
เดียวกนั โดยบริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานพิจารณาส่วนงานธุรกิจบริหารงานโดยพิจารณาส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดงัน้ี 
 

• ส่วนงาน 1 ขายสินคา้และใหบ้ริการในประเทศไทย 
• ส่วนงาน 2 ขายสินคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 
• ส่วนงาน 3 ขายสินคา้ในประเทศอ่ืนๆ 

 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีมีการบริหารจดัการแยกต่างหากเน่ืองจากมีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อย
ทุกเดือน 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรจาก
การด าเนินงานของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรจากการด าเนินงานในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจ าหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่นและ
ประเทศอ่ืนๆ ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญ่ีปุ่ น  อื่นๆ  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ  3,092,019   3,225,582   3,412,821   3,491,509   1,393,050  1,568,719   7,897,890   8,285,810 
ก าไรจากการด าเนินงาน  143,814   527,112   414,577  774,218   (92,723)  41,700   465,668  1,343,030 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้              (741,307)  (743,830) 
รายไดจ้ากการลงทุน              478,500  475,077 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ              40,549  5,288 
รายไดอ้ื่น              67,127   55,808 
ตน้ทุนทางการเงิน              (311)  (334) 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วม              2,190  23 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้              312,416  1,135,062 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้             24,647  (136,782) 
ก ำไรส ำหรับปี             337,063  998,280 

สินทรัพยส่์วนงาน                
ณ วนัที่ 31 มีนาคม              10,253,183  10,543,040 

หน้ีสินส่วนงาน                
ณ วนัที่ 31 มีนาคม               2,241,361  2,152,212 
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ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายได้จากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 6,406.65 ล้านบาท (2564: 6,571.09  
ล้านบาท) จากรายไดร้วมของบริษทั 
 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จึง
ไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบซ่ึงตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อ
ใชใ้นการผลิตเพื่อส่งออก จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุใน
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

17 รำยได้จำกกำรลงทุน 
 
  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
รายได้ค่าเช่า         
รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงาน         
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 4, 9 17,178  17,178  17,178  17,178 
         
เงินปันผลรับ         
บริษทัร่วม 4 -  -  7  24 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 439,148  425,068  439,148  425,068 
กิจการอ่ืน  269  276  269  276 
  439,417  425,344  439,424  425,368 
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  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยรับ         
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 676  1,092  676  1,092 
กิจการอ่ืน  21,229  31,463  21,229  31,463 
  21,905  32,555  21,905  32,555 
รวม  478,500  475,077  478,507  475,101 

 

18 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564 
  (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต  (73,711)  4,470 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  5,537,088  5,049,564 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  958,910  903,792 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  336,021  367,608 
     

รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจ าหน่าย     
ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้  167,744  178,763 
ค่าขนส่งสินคา้  208,968  143,594 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้  48,844  69,407 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  10,159  17,055 
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  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564 
  (พันบาท) 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์  224,977  233,558 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน   215,033  183,211 
ค่าเช่าคลงัสินคา้  57,172  59,124 

 
19 ภำษีเงินได้ 

 

  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  -  131,599 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  76  - 
  76  131,599 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (24,723)  5,183 
  (24,723)  5,183 

     
รวม (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  (24,647)  136,782 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564 

   รายได ้  สุทธิ    รายได ้  สุทธิ 

 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี 

ภาษีเงินได้ เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (278,733)  55,747  (222,986)  2,448,135  (489,627)  1,958,508 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ            
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8,584  (1,717)  6,867  13,475  (2,695)  10,780 
รวม (270,149)  54,030  (216,119)  2,461,610  (492,322)  1,969,288 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 2565  2564 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   312,416    1,135,063 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  62,483  20.00  227,012 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (88,322)    (85,074) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ่มขึ้น   (231)    (5,838) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,347    682 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   76    - 
รวม (7.89)  (24,647)  12.05  136,782 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 2565  2564 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   310,232    1,135,063 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  62,046  20.00  227,012 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (87,885)    (85,074) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ่มขึ้น   (231)    (5,838) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,347    682 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   76    - 
รวม (7.94)  (24,647)  12.05  136,782 

  
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย ์  หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รวม 111,294  88,288  (445,003)  (500,750) 
การหกักลบรายการของภาษี  (111,294)  (88,288)  111,294  88,288 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ -  -  (333,709)  (412,462) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่ 
1 เมษำยน 2564  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่ 
31 มีนำคม 2565 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 84  49  -  133 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 4,103  1,043  -  5,146 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่าท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ด าเนินงาน) 1,134  -  -  

 
1,134 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 44  (44)  -  - 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 19,851  (2,851)  -  17,000 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 61,016  (4,059)  (1,717)  55,240 

เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2,056  (495)  -  1,561 
ยอดขาดทุนยกไป -  31,080  -  31,080 
รวม 88,288  24,723  (1,717)  111,294 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
   (ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา) (11,846)  -  -  (11,846) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า        
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (488,904)  -  55,747  (433,157) 

รวม (500,750)  -  55,747  (445,003) 
        
สุทธ ิ (412,462)  24,723  54,030  (333,709) 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
 

  58 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่ 
1 เมษำยน 2563  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่ 
31 มีนำคม 2564 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  84  -  84 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า) 6,692  (2,589)  -  4,103 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
723 

  
- 

  
(723) 

  
- 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่าท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ด าเนินงาน) 1,078  56  -  1,134 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา -  44  -  44 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 22,439  (2,588)  -  19,851 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 63,527  184  (2,695)  61,016 

เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2,430  (374)  -  2,056 
รวม 96,889  (5,183)  (3,418)  88,288 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
   (ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา) (11,846)  -  -  (11,846) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า        
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  -  (488,904)  (488,904) 
รวม  (11,846)  -  (488,904)  (500,750) 
        
สุทธ ิ 85,043  (5,183)  (492,322)  (412,462) 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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20 ก ำไรต่อหุ้น 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ        
       บริษทั (ขั้นพื้นฐำน) 337,063  998,280  334,880  998,281 

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

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 17.02  50.42  16.91  50.42 

 
21 เงินปันผล 
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 22 กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 25.25  499.95 
      
2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 23 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 15.70  310.86 
 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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22 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

  (ก)  มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม   
    

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
2565             

สินทรัพย์ทางการเงิน             
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน             
เงินลงทุนในตราสารทุน  2,328,411  2,328,411  3,885  -     2,324,526  2,328,411 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  2,328,411  2,328,411         



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
2564             

สินทรัพย์ทางการเงิน             
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน             
เงินลงทุนในตราสารทุน  2,607,144  2,607,144  3,555  -  2,603,589  2,607,144 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  2,607,144  2,607,144         



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ย่างมีนยัส าคญั เช่น การคิดลดเงิน
ปันผล และการเปรียบเทียบราคาตลาด 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัเพียงหน่ึงอยา่งซ่ึงอาจเป็นไปไดอ้ยา่งมีเหตุผล ณ วนัท่ี
รายงาน โดยถือว่าขอ้มูลอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 ดงัต่อไปน้ี 
 

 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  

ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้  
ที่มีนัยส ำคัญ  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ 
ที่มีนัยส ำคัญและ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  

การคิดลดเงินปันผล อตัราคิดลด  มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
 หากอตัราคิดลดต ่าลง (สูงขึ้น)  

การเปรียบเทียบ 
   ราคาตลาด 

ตวัคูณร่วมของตลาดท่ี 
   ปรับปรุงแลว้  

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
หากตวัคูณร่วมของตลาดท่ีปรับปรุงแลว้สูงขึ้น (ต ่าลง)  

 

  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3  2565  2564 
  (พันบาท) 
ตราสารทุน     
ณ วนัตน้งวด  2,603,589  157,362 
การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรม   

(รวมรายการท่ียงัไม่เกิดขึ้น) 
    

- รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (279,063)  2,446,227 
ณ วันส้ินงวด  2,324,526  2,603,589 

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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(ข)  นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน  
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความ
เส่ียงของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัจดัท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีบริษทัเผชิญเพื่อก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการ
บริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและ
การด าเนินงานของบริษัท บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมี
ประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมด
เขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีบริษทั
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท า
หน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและ
จะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 (ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษัท หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็น
ลูกคา้ 
 
(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไรก็
ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่  
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้
รายใหม่ แต่ละรายก่อนท่ีบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ บริษทัจะทบทวนวงเงิน
ยอดขายท่ีก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่ละรายอย่างสม ่าเสมอ ยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงินดงักล่าวต้อง
ไดรั้บการอนุมติั  
 
บริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 4 
เดือน และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ บริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนั      
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณ
โดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกหน้ีแต่ละรายและสะทอ้นผล
แตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของ
บริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 

 
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

ความเส่ียงด้านเครดิตของบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ ากัดเน่ืองจาก
คู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

บริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่เพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน       
โดยแสดงจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหัก
กลบตามสัญญา 
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 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 

ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  
มากกว่า  

5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

2565          

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หน้ีการคา้ 1,147,050  1,147,050  -  -  1,147,050 
เจา้หน้ีอ่ืน 362,505  362,505  -  -  362,505 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18,734  8,109  10,625  -  18,734 
 1,528,289  1,517,664  10,625  -  1,528,289 

          

2564          

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หน้ีการคา้ 892,684  892,684  -  -  892,684 
เจา้หน้ีอ่ืน 347,638  347,638  -  -  347,638 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 20,870  7,669  13,201  -  20,870 
 1,261,192  1,247,991  13,201  -  1,261,192 

 

(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด  
บริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความ ผนัผวน
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
 

(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
บริษัทมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นหลกัเพื่อป้องกนัความเส่ียงใน
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อย
กว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2565 2564 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐ 
อเมริกา  

 
เงินเยน
ญี่ปุ่ น 

  
สกุลเงิน 
อ่ืนๆ  

เงินเหรียญ 
สหรัฐ 
อเมริกา  

 
เงินเยน 
ญี่ปุ่ น 

  
สกุลเงิน 
อ่ืนๆ  

(พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 579,636  35,889  5,358  507,372  41,433  - 
หน้ีสินทางการเงิน (119,015)  (73,335)  (863)  (108,297)  (72,883)  (2,045) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ที่มีควำมเส่ียง             460,621 

 
(37,446) 

 
4,495 

  
399,075 

  
(31,450) 

  
(2,405) 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         -  -  -  (31,339)  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 460,621  (37,446)  4,495  367,736  (31,450)  (2,405) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินบาทท่ีมีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน 
ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่าตวั
แปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี 
 

  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน อตัราการเปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

31 มีนาคม 2565   
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1 (4,606)  4,606 
เงินเยนญ่ีปุ่ น 1 375  (375) 
     
31 มีนาคม 2564     
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1 3,679  (3,679) 
เงินเยนญ่ีปุ่ น 1 (314)  314 
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(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากเงินให้กู้ยืม 
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท าให้บริษทัมีความเส่ียงต ่าจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในรายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืมซ่ึงเป็นผลจากการ 
เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
 

23 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
อย่างสม ่าเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ากบั
ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

 
24 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
อาคารและอุปกรณ์ 52,184  25,466 

  
 

 

ภาระผูกพนัอื่นๆ    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น  -  4,790 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 13,000  15,765 
รวม 13,000  20,555 

 


