
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กนัยงอีเลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล) ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด  
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(โศภิษฐ์ พรหมพล)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
5 สิงหาคม 2565 



      

 

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2565 2565 2565

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 429,115 739,262 429,115 739,262 

ลูกหน้ีการคา้ 3 950,758 1,202,341 950,758 1,202,341 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมขอคืน 80,379 54,568 80,379 54,568 

ลูกหน้ีอ่ืน 3 30,233 28,508 30,233 28,508 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 98,948 98,247 98,948 98,247 

สินคา้คงเหลือ 1,289,659 1,180,547 1,289,659 1,180,547 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,280,000 3,030,000 3,280,000 3,030,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,823 17,873 19,823 17,873 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,178,915 6,351,346 6,178,915 6,351,346 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 2,219,655 2,328,411 2,219,655 2,328,411 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21,397 21,665 3,000 3,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,908 3,908 3,908 3,908 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 1,470,472 1,491,219 1,470,472 1,491,219 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15,529 17,692 15,529 17,692 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,440 27,187 27,440 27,187 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,958 11,755 8,958 11,755 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,767,359 3,901,837 3,748,962 3,883,172 

รวมสินทรัพย์ 9,946,274 10,253,183 9,927,877 10,234,518 

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2565 2565 2565

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 3 980,538 1,147,050 980,538 1,147,050
เจา้หน้ีอ่ืน 3 364,486 362,505 364,486 362,505
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,218 7,893 7,218 7,893
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,658 10,739 7,658 10,739
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,359,900 1,528,187 1,359,900 1,528,187

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,937 10,465 8,937 10,465

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 305,682 333,709 305,682 333,709
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 84,296 85,000 84,296 85,000
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 282,476 276,204 282,476 276,204
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 7,796 7,796 7,796 7,796
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 689,187 713,174 689,187 713,174

รวมหนีสิ้น 2,049,087 2,241,361 2,049,087 2,241,361

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจ านวน 19,800,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 198,000 198,000 198,000 198,000
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
    (หุ้นสามัญจ านวน 19,800,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 198,000 198,000 198,000 198,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 726,100 726,100 726,100 726,100
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 22,000 22,000 22,000 22,000
        ทุนส ารองอ่ืน 420,000 420,000 420,000 420,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,885,465 4,913,095 4,867,068 4,894,430
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,645,622 1,732,627 1,645,622 1,732,627
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,897,187 8,011,822 7,878,790 7,993,157

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,946,274 10,253,183 9,927,877 10,234,518

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ตามวธีิส่วนได้เสีย

บริษทั กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุน
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 5 2,250,022 2,279,363 2,250,022 2,279,363 

รายไดจ้ากการลงทนุ 3 9,676 11,618 9,676 11,618 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 30,216 14,907              30,216 14,907              

รายไดอ่ื้น 3 16,813 17,723 16,813 17,723 

รวมรายได้ 2,306,727 2,323,611 2,306,727 2,323,611 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 3 2,049,322 1,875,322 2,049,322 1,875,322 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 3 134,807 118,660 134,807 118,660 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 156,170 150,800 156,170 150,800 

รวมค่าใช้จ่าย 2,340,299 2,144,782 2,340,299 2,144,782 

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนนิงาน (33,572) 178,829 (33,572) 178,829 

ตน้ทนุทางการเงิน (66) (69) (66) (69)

ส่วนแบง่ (ขาดทนุ) ก าไรของบริษทัร่วม (268) 475 -                    -                    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (33,906) 179,235 (33,638) 178,760 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 6,276 (34,471) 6,276 (34,471)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (27,630) 144,764 (27,362) 144,289 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้

   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (108,756) (92,100) (108,756) (92,100)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 21,751 18,420 21,751 18,420 

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (87,005) (73,680) (87,005) (73,680)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (87,005) (73,680) (87,005) (73,680)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (114,635) 71,084 (114,367) 70,609 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (1.40) 7.31 (1.38) 7.29 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้

วดัมลูคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มลูคา่ยติุธรรม

ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 198,000 726,100 22,000 420,000 5,069,114 1,955,614 8,390,828

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

    ก  าไร -                   -                   -                   -                   144,764            -                        144,764

    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   (73,680)                 (73,680)               

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   144,764            (73,680)                 71,084

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564 198,000            726,100            22,000             420,000            5,213,878         1,881,934              8,461,912            

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้

วดัมลูคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มลูคา่ยติุธรรม

ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 198,000 726,100 22,000 420,000 4,913,095 1,732,627 8,011,822

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

    ขาดทุน -                   -                   -                   -                   (27,630)             -                   (27,630)

    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   (87,005)             (87,005)

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   (27,630)             (87,005)             (114,635)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2565 198,000            726,100            22,000              420,000            4,885,465         1,645,622         7,897,187         

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
7



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้

วดัมลูคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มลูคา่ยติุธรรม

ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 198,000 726,100 22,000 420,000 5,052,633 1,955,614 8,374,347

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

    ก  าไร -                   -                   -                   -                   144,289            -                         144,289

    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   (73,680)                  (73,680)             
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   144,289            (73,680)                  70,609

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564 198,000            726,100            22,000              420,000            5,196,922         1,881,934              8,444,956         

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้

วดัมลูคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มลูคา่ยติุธรรม

ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผา่นก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 198,000 726,100 22,000 420,000 4,894,430 1,732,627 7,993,157

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

    ขาดทุน -                   -                   -                   -                   (27,362)             -                   (27,362)             

    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   (87,005)             (87,005)

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   (27,362)             (87,005)             (114,367)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2565 198,000            726,100            22,000              420,000            4,867,068         1,645,622         7,878,790         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (27,630) 144,764 (27,362) 144,289 

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,276) 34,471 (6,276) 34,471 

ตน้ทนุทางการเงิน 66 69 66 69 

คา่เส่ือมราคา 81,831 88,885 81,831 88,885 

คา่ตดัจ าหน่าย 2,006 1,953 2,006 1,953 

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 13,344 17,871 13,344 17,871 

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 6,272 6,292 6,272 6,292 

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (10,673) 4,475 (10,673) 4,475 

ส่วนแบง่ขาดทนุ (ก าไร) ของบริษทัร่วม 268 (475) -                    -                    

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ 17,832 (751) 17,832 (751)                  

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (254) 649 (254) 649 

เงินปันผลรับ (269) (269) (269) (269)

ดอกเบ้ียรับ (5,112) (7,055) (5,112) (7,055)

คา่เช่ารับ (4,294) (4,294) (4,294) (4,294)
67,111 286,585 67,111 286,585 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 261,676 64,719 261,676 64,719 

ภาษีมลูคา่เพ่ิมขอคืน (25,811) (7,280) (25,811) (7,280)

ลูกหน้ีอ่ืน 399 (4,389) 399 (4,389)

สินคา้คงเหลือ (126,944) (5,388) (126,944) (5,388)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,950) (5,167) (1,950) (5,167)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,797 (192) 2,797 (192)

เจา้หน้ีการคา้ (167,041) (42,816) (167,041) (42,816)

เจา้หน้ีอ่ืน 39,675 158 39,675 158 

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (3,081) (538) (3,081) (538)

จ่ายคา่ประกนัความเสียหาย (14,048) (16,458) (14,048) (16,458)

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน -                    (187) -                    (187)

จ่ายเงินกองทนุส ารองเล้ียงชีพ -                    (57) -                    (57)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 32,783 268,990 32,783 268,990

ภาษีเงินไดจ่้ายออก -                    (258) -                    (258)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 32,783 268,732 32,783 268,732

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (250,000) (370,000) (250,000) (370,000)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 452 1,060 452 1,060 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (97,393) (57,267) (97,393) (57,267)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,259) -                    (2,259) -                    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (36,188) (75,731) (36,188) (75,731)

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,487 75,259 35,487 75,259 

เงินปันผลรับ 269 269 269 269 

ดอกเบ้ียรับ 2,989 4,351 2,989 4,351 

คา่เช่ารับ 4,294 4,373 4,294 4,373 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (342,349) (417,686) (342,349) (417,686)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,270) (2,022) (2,270) (2,022)

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,270) (2,022) (2,270) (2,022)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (311,836) (150,976) (311,836) (150,976)

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเทา่เงินสด 1,689 1,084 1,689 1,084 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (310,147) (149,892) (310,147) (149,892)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 เมษายน 739,262 755,521 739,262 755,521 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 มถุินายน 429,115 605,629 429,115 605,629 

   

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี

อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือทั้งหมดระหวา่งงวด (59,119) (54,755) (59,119) (54,755)

เจา้หน้ีคา่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (38,274) (2,512) (38,274) (2,512)

ยอดซ้ือสุทธิอาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงนิสด (97,393) (57,267) (97,393) (57,267)

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  12 

หมำยเหตุ  สำรบัญ หน้ำ 
    
1  ขอ้มูลทัว่ไป 13 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 13 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 
4  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 
5  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้ 17 
6  เคร่ืองมือทางการเงิน 19 
7  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22 
8  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 22 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธ์ิและเทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาล
น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอ
รายงานไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ
บริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระส าคญั 
 

นโยบายในการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2565 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,078,737  1,104,235 
รายไดอ่ื้น -  6 
ซ้ืออุปกรณ์ 1,033  1,350 
ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ 48,655  49,842 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 45,098  52,731 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 12,877  14,253 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 4,076  3,985 
    

บริษัทร่วม    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16  16 
รายไดค้่าเช่า 4,294  4,294 
รายไดอ่ื้น 119  144 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 18,348  16,689 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 2,086  1,377 
    

ผู้บริหำรส ำคัญ    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,886  21,011 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 192  286 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2  2 
 รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 24,080  21,299 
    

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,170,411  1,174,591 
ซ้ือสินคา้ 423,623  328,132 
ซ้ืออุปกรณ์ 1,874  400 
รายไดด้อกเบ้ีย 207  171 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)    
รายไดอ่ื้น 3,959  6,936 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 282  146 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 13,781  13,113 

 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2565 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัใหญ่ 301,131  274,141 
บริษทัร่วม 12  36 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 649,397  928,018 
รวม 950,540  1,202,195 

    

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทัใหญ่ 1,330  - 
บริษทัร่วม 1,475  1,485 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,736  147 
รวม 4,541  1,632 

    

เงินให้กู้ยืม    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,948  98,247 

    
    



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2565 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 143,989  176,830 

  
เจ้าหนี้อื่น  
บริษทัใหญ่ 99,252  117,078 
บริษทัร่วม 7,939  7,985 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,486  9,365 
รวม 113,677  134,428 

 
4 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  59,119 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (198) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 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 าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรจาก
การด าเนินงานของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรจากการด าเนินงานในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจ าหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่นและ
ประเทศอ่ืนๆ ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

ต่างประเทศ 
ในประเทศ ญ่ีปุ่ น อื่น ๆ รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
(พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 760,014 757,399 1,149,560 1,158,026 340,448 363,938 2,250,022 2,279,363 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 24,577 88,872 88,046 228,967 (22,990) (5,044) 89,633 312,795 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้ (179,910) (178,214) 
รายไดจ้ากการลงทุน 9,676 11,618 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 30,216 14,907 
รายไดอ้ื่น 16,813 17,723 
ตน้ทุนทางการเงิน (66) (69)
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) ก าไรของบริษทัร่วม (268) 475
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (33,906) 179,235 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 6,276 (34,471) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (27,630) 144,764 

สินทรัพยส่์วนงาน 
   ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 / 31 มีนาคม 2565 9,946,274 10,253,183 
หน้ีสินส่วนงาน 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 / 31 มีนาคม 2565 2,049,087 2,241,361 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
สินทรัพย์ทางการเงิน            
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน            
ตราสารทุน 2,219,655  2,219,655  3,032  -  2,216,623  2,219,655 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,219,655  2,219,655         
  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
สินทรัพย์ทางการเงิน            
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน            
ตราสารทุน 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) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ย่างมีนยัส าคญั เช่น การคิดลดเงิน
ปันผล และการเปรียบเทียบราคาตลาด 

  
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 
หากปัจจัยท่ีมีนัยส าคัญและไม่สามารถสังเกตได้ปัจจัยหน่ึงมีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลง ณ วนัท่ีรายงาน ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนคงท่ี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 จะมีผลกระทบดงัน้ี 

 
 

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 

การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (พันบาท) 
ตราสารทุน   
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2565  2,324,526 
การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรม (รวมรายการท่ียงัไม่เกิดขึ้น)   
- รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (107,903) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565  2,216,623 

 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  22 

7 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
อาคารและอุปกรณ์ 37,523 

  
ภาระผูกพนัอื่นๆ  
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 13,000 

 
8  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจัดสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 8.55 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 169.3 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

 


