
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กนัยงอีเลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสด 
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
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  
10 พฤศจิกายน 2565 
 



      

 

30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2565 2565 2565

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 669,589 739,262 669,589 739,262 

ลูกหน้ีการคา้ 3 1,085,792 1,202,341 1,085,792 1,202,341 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมขอคืน 114,522 54,568 114,522 54,568 

ลูกหน้ีอ่ืน 3 26,527 28,508 26,527 28,508 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 98,518 98,247 98,518 98,247 

สินคา้คงเหลือ 1,300,708 1,180,547 1,300,708 1,180,547 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,760,000 3,030,000 2,760,000 3,030,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,272 17,873 13,272 17,873 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,068,928 6,351,346 6,068,928 6,351,346 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7 2,197,590 2,328,411 2,197,590 2,328,411 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21,541 21,665 3,000 3,000 

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 1,435,879 1,491,219 1,435,879 1,491,219 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14,461 17,692 14,461 17,692 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 28,468 27,187 28,468 27,187 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,363 11,755 12,363 11,755 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,714,210 3,901,837 3,695,669 3,883,172 

รวมสินทรัพย์ 9,783,138 10,253,183 9,764,597 10,234,518 

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2565 2565 2565
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 3 855,717 1,147,050 855,717 1,147,050
เจา้หน้ีอ่ืน 3 417,730 362,505 417,730 362,505
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,661 7,893 6,661 7,893
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,537 10,739 8,537 10,739
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,288,645 1,528,187 1,288,645 1,528,187

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,403 10,465 8,403 10,465

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 293,837 333,709 293,837 333,709
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 84,964 85,000 84,964 85,000
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 288,146 276,204 288,146 276,204
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 7,781 7,796 7,781 7,796
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 683,131 713,174 683,131 713,174

รวมหนีสิ้น 1,971,776 2,241,361 1,971,776 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 4,817,292 4,913,095 4,798,751 4,894,430
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,627,970 1,732,627 1,627,970 1,732,627
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,811,362 8,011,822 7,792,821 7,993,157

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,783,138 10,253,183 9,764,597 10,234,518

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2,264,332 1,213,285 2,264,332 1,213,285 

รายไดจ้ากการลงทุน 140,697 254,528 141,372 254,535 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 32,480 19,449 32,480 19,449 

รายไดอ่ื้น 18,217 11,545 18,217 11,545 

รวมรำยได้ 2,455,726 1,498,807 2,456,401 1,498,814 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 2,048,127 1,189,012 2,048,127 1,189,012 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 159,021 76,893 159,021 76,893 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 155,653 160,498 155,653 160,498 

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,362,801 1,426,403 2,362,801 1,426,403 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 92,925 72,404 93,600 72,411 

ตน้ทุนทางการเงิน (58) (85) (58) (85)

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม 819 (589) -                -                

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 93,686 71,730 93,542 72,326 

รายไดภ้าษีเงินได้ 7,431 33,214 7,431 33,214 

ก ำไรส ำหรับงวด 101,117 104,944 100,973 105,540 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (22,065) (6,424) (22,065) (6,424)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,413 1,285 4,413 1,285 

รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (17,652) (5,139) (17,652) (5,139)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (17,652) (5,139) (17,652) (5,139)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 83,465 99,805 83,321 100,401 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 5.11 5.30 5.10 5.33 

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3, 5 4,514,354 3,492,648 4,514,354 3,492,648 

รายไดจ้ากการลงทุน 3 150,373 266,146 151,048 266,153 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 62,696 34,357 62,696 34,357 

รายไดอ่ื้น 3 35,030 29,268 35,030 29,268 

รวมรำยได้ 4,762,453 3,822,419 4,763,128 3,822,426 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 3 4,097,448 3,064,334 4,097,448 3,064,334 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 293,829 195,552 293,829 195,552 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 311,823 311,298 311,823 311,298 

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,703,100 3,571,184 4,703,100 3,571,184 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 59,353 251,235 60,028 251,242 

ตน้ทุนทางการเงิน (124) (155) (124) (155)

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม 551 (114) -                -                

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 59,780 250,966 59,904 251,087 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13,707 (1,257) 13,707 (1,257)

ก ำไรส ำหรับงวด 73,487 249,709 73,611 249,830 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (130,821) (98,524) (130,821) (98,524)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

       ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26,164 19,705 26,164 19,705 

รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (104,657) (78,819) (104,657) (78,819)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (104,657) (78,819) (104,657) (78,819)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (31,170) 170,890 (31,046) 171,011 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 3.71 12.61 3.72 12.62 

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
6



บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้
ผลก าไร (ขาดทนุ)
จากเงินลงทนุใน
ตราสารทนุ
ท่ีก าหนดให้
วดัมลูคา่ดว้ย

ทนุเรือนหุน้ มลูคา่ยติุธรรม
ท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง ผา่นก าไรขาดทนุ รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                       -                       -                       -                       (499,950) -                             (499,950)
    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                       -                       (499,950) -                             (499,950)

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       -                       (499,950) -                             (499,950)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ก  าไร -                       -                       -                       -                       249,709               -                             249,709
    ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                       -                       -                       -                       -                       (78,819)                      (78,819)
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                       -                       -                       -                       249,709               (78,819)                      170,890

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 198,000               726,100               22,000                 420,000               4,818,873            1,876,795                  8,061,768            

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้
ผลก าไร (ขาดทนุ)
จากเงินลงทนุใน
ตราสารทนุ
ท่ีก าหนดให้
วดัมลูคา่ดว้ย

ทนุเรือนหุน้ มลูคา่ยติุธรรม
ท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง ผา่นก าไรขาดทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 6 -                       -                       -                       -                       (169,290) -                             (169,290)
    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                       -                       (169,290) -                             (169,290)

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       -                       (169,290) -                             (169,290)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ก  าไร -                       -                       -                       -                       73,487                 -                             73,487
    ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                       -                       -                       -                       -                       (104,657)                    (104,657)
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                       -                       -                       -                       73,487                 (104,657)                    (31,170)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 198,000               726,100               22,000                 420,000               4,817,292            1,627,970                  7,811,362            

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายติุธรรม

ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ทุนส ารอง ผ่านก าไรขาดทุน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2564

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั -                         -                         -                         -                         (499,950)                -                           (499,950)                

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

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                         -                         -                         (499,950) -                           (499,950)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

    ก  าไร -                         -                         -                         -                         249,830                 -                           249,830                 

    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         (78,819)                    (78,819)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                         -                         -                         -                         249,830                 (78,819)                    171,011

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 198,000                 726,100                 22,000                   420,000                 4,802,513              1,876,795                8,045,408              

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไร (ขาดทนุ)

จากเงินลงทนุใน

ตราสารทนุ

ท่ีก าหนดให้

วดัมลูคา่ดว้ย

ทนุเรือนหุ้น มลูคา่ยติุธรรม

ท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง ผา่นก าไรขาดทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย อ่ืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 6 -                        -                        -                        -                        (169,290)               -                          (169,290)               

    รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        -                        (169,290) -                          (169,290)

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (169,290) -                          (169,290)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

    ก  าไร -                        -                        -                        -                        73,611                  -                          73,611                  

    ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        (104,657)                 (104,657)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                        -                        -                        73,611                  (104,657)                 (31,046)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 198,000                 726,100                 22,000                  420,000                 4,798,751              1,627,970               7,792,821              

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 73,487 249,709 73,611 249,830 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,707) 1,257 (13,707) 1,257 
ตน้ทุนทางการเงิน 124 155 124 155 
ค่าเส่ือมราคา 166,809 175,989 166,809 175,989 
ค่าตดัจ าหน่าย 4,159 3,939 4,159 3,939 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 33,584 36,593 33,584 36,593 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12,543 12,584 12,543 12,584 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (15,813) 7,106 (15,813) 7,106 
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วม (551) 114 -                 -                 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 15,956 (7,371) 15,956 (7,371)
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 105 588 105 588 
เงินปันผลรับ (132,057) (244,729) (132,732) (244,736)
ดอกเบ้ียรับ (11,156) (12,828) (11,156) (12,828)
ค่าเช่ารับ (7,160) (8,589) (7,160) (8,589)

126,323 214,517 126,323 214,517 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 133,461 567,570 133,461 567,570 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมขอคืน (59,954) (11,723) (59,954) (11,723)
ลูกหน้ีอ่ืน 5,311 751 5,311 751 
สินคา้คงเหลือ (136,117) (123,333) (136,117) (123,333)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,601 1,185 4,601 1,185 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (608) 195 (608) 195 
เจา้หน้ีการคา้ (293,702) (279,827) (293,702) (279,827)
เจา้หน้ีอ่ืน 103,505 18,169 103,505 18,169 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,202) (1,422) (2,202) (1,422)
จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (33,620) (36,159) (33,620) (36,159)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (601) (4,864) (601) (4,864)
จ่ายเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (15) (395) (15) (395)
กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากการด าเนินงาน (153,618) 344,664 (153,618) 344,664
ภาษีเงินไดจ่้ายออก -                 (57,598) -                 (57,598)
กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (153,618) 287,066 (153,618) 287,066

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

บริษทั กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับสุทธิในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 270,000 580,000 270,000 580,000 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 996 1,246 996 1,246 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (157,101) (105,013) (157,101) (105,013)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,439) (953) (5,439) (953)

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (69,373) (141,738) (69,373) (141,738)

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,102 142,760 69,102 142,760 

เงินปันผลรับ 132,731 244,736 132,731 244,736 

ดอกเบ้ียรับ 7,351 21,317 7,351 21,317 

ค่าเช่ารับ 7,637 8,668 7,637 8,668 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมลงทุน 255,904 751,023 255,904 751,023 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,539) (4,306) (4,539) (4,306)

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (169,290) (499,950) (169,290) (499,950)

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (173,829) (504,256) (173,829) (504,256)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (71,543) 533,833 (71,543) 533,833 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด 1,870 2,597 1,870 2,597 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (69,673) 536,430 (69,673) 536,430 

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

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ 30 กนัยำยน 669,589 1,291,951 669,589 1,291,951 
   
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี

อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือทั้งหมดระหวา่งงวด (108,218) (151,840) (108,218) (151,840)

เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (48,883) 46,827 (48,883) 46,827 

ยอดซ้ือสุทธิอำคำรและอุปกรณ์จ่ำยเป็นเงนิสด (157,101) (105,013) (157,101) (105,013)

(พันบาท)

บริษทั กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ หน้ำ 
    
1  ขอ้มูลทัว่ไป 14 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 14 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 
4  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 
5  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้ 18 
6  เงินปันผล 20 
7  เคร่ืองมือทางการเงิน 21 
8  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 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 าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   

   ที่เกี่ยวข้องกัน ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,039,255  1,623,938  2,039,255  1,623,938 
รายไดอ่ื้น -  6  -  6 
ซ้ืออุปกรณ์ 1,033  2,700  1,033  2,700 
ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ 96,661  74,903  96,661  74,903 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 97,063  115,780  97,063  115,780 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 28,682  32,151  28,682  32,151 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 4,303  4,318  4,303  4,318 
        

บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16  33  16  33 
รายไดค้่าเช่า 7,161  8,589  7,161  8,589 
รายไดเ้งินปันผล -  -  675  7 
รายไดอ่ื้น 269  252  269  252 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 38,239  24,109  38,239  24,109 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 5,364  1,810  5,364  1,810 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 47,041  38,442  47,041  38,442 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 384  571  384  571 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 4  4  4  4 
 รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 47,429  39,017  47,429  39,017 

        
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,473,363  1,867,508  2,473,363  1,867,508 
ซ้ือสินคา้ 718,540  613,705  718,540  613,705 
ซ้ืออุปกรณ์ 3,435  20,486  3,435  20,486 
        



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการ งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   

   ที่เกี่ยวข้องกัน ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดเ้งินปันผล 131,787  244,460  131,787  244,460 
รายไดด้อกเบ้ีย 426  338  426  338 
รายไดอ่ื้น 4,549  8,695  4,549  8,695 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 1,655  825  1,655  825 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 31,769  23,932  31,769  23,932 

 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2565 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัใหญ่ 298,900  274,141 
บริษทัร่วม 57  36 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 786,399  928,018 
รวม 1,085,356  1,202,195 

    

ลูกหน้ีอื่น    
บริษทัร่วม 1,005  1,485 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 490  147 
รวม 1,495  1,632 

    

เงินให้กู้ยืม    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,518  98,247 

    
    



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2565 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า    
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120,597  176,830 

  
เจ้าหนี้อื่น  
บริษทัใหญ่ 106,496  117,078 
บริษทัร่วม 8,349  7,985 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,702  9,365 
รวม 124,547  134,428 

 
4 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  108,218 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาทุน  1,120 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (1,101) 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 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 าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี 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 ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจ าหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่นและ
ประเทศอ่ืนๆ ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญ่ีปุ่ น  อื่นๆ  รวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,582,332  1,303,092  2,110,060  1,677,730  821,962  511,826  4,514,354  3,492,648 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 40,745  90,822  147,894  229,235  (8,974)  (32,419)  179,665  287,638 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (368,411)  (366,174) 
รายไดจ้ากการลงทุน             150,373  266,146 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ             62,696  34,357 
รายไดอ้ื่น             35,030  29,268 
ตน้ทุนทางการเงิน             (124)  (155) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม             551  (114) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้             59,780  250,966 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้             13,707  (1,257) 
ก ำไรส ำหรับงวด             73,487  249,709 
                
สินทรัพยส่์วนงาน                
   ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 / 31 มีนาคม 2565             9,783,138  10,253,183 
หน้ีสินส่วนงาน                
   ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 / 31 มีนาคม 2565             1,971,776  2,241,361 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 6  เงินปันผล 
  

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

2565       
เงินปันผลประจ าปี 2564  26 กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565 8.55  169.29 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 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 กันยายน 2565  
สินทรัพย์ทางการเงิน            
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน            
ตราสารทุน 2,197,590  2,197,590  2,233  -  2,195,357  2,197,590 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,197,590  2,197,590         
  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 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 ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 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  (129,169) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565  2,195,357 

 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  24 

8 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
อาคารและอุปกรณ์ 58,646 

  
ภาระผูกพนัอื่นๆ  
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 13,000 
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