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บทที ่ 1 
 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ   
 

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการและธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย  
ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้นต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงัผลก าไร การด าเนิน
ธุรกิจของนิติบุคคลประเภท ห้าง หุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก  ขนาดกลางและ    
ขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องจัดท าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อแสดงฐานะ            
ทางการเงินของกิจการและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ในการวางแผนของผูท่ี้มีส่วนได้เสีย 
โครงงานน้ีจึงแสดงถึงวิธีการตรวจสอบงบการเงิน และการจดัท างบการเงินพร้อมทั้งยกตวัอย่าง 
บริษทัท่ีทางคณะได้ท าการตรวจสอบบญัชี เพื่อให้เห็นขั้นตอนการปฏิบติังานของคณะมากข้ึน   
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจในการท างานการตรวจสอบบญัชี 

ดังนั้ นคณะผูจ้ ัดท าโครงการจึงได้จัดท าการเปรียบเทียบงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ          
ท่ีเก่ียวกบัการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เพื่อให้ทราบและเห็นถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ของแต่ละบริษทัท่ีน ามาท าการเปรียบเทียบกนัวา่แต่ละบริษทัมีงบการเงินท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 

ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัท าโครงการ  
ไวด้งัต่อไปน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัท างบการเงินของบริษทั 
1.2.2 เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
1.2.3 เพื่อศึกษาการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
1.2.4 เพื่อใหมี้ความสามคัคีกนัในหมู่คณะในการจดัท าโครงการใหส้ าเร็จลุล่วง 

 
1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

1.3.1 บริษัททีศึ่กษา 
บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
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1.3.2 ประเภทธุรกจิ 
การผลิต การจดัจ าหน่ายและบริการ 

1.3.3 ประเภทสินค้าหรือบริการ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

1.3.4 งบการเงินทีใ่ช้ 
งบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
งบกระแสเงินสด 
งบก าไรสะสม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน   (รอบระยะเวลาไตรมาสท่ี 1-3 ปี 2561) 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 

1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนการจดัท างบการเงินของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
1.4.2 สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
1.4.3 สามารถวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
1.4.4 ท าใหเ้กิดความสามคัคีกนัในหมู่คณะเพื่อใหโ้ครงการส าเร็จลุล่วง 

 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
  

1.5.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
1.5.1.1  จดักลุ่มในการท าโครงการกลุ่มละ 2 คน 
1.5.1.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.5.1.3  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารคู่มือรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโครงการ 
1.5.1.4  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมติัโครงการ 

1.5.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.5.2.1  ลงมือปฏิบติังานโดยน าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯมาวเิคราะห์ 
1.5.2.2  มีการตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนท่ีวางแผน 
1.5.2.3  ปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มเติมเน้ือหา 
1.5.2.4  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาของโครงการ 
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1.5.3 ข้ันตอนการสรุป 
1.5.3.1  ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารเก่ียวกบัโครงการ 
1.5.3.2  จดัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ และสรุปผลการด าเนินการทั้งหมด 
1.5.3.3  น าเสนอผลงานกบัอาจารยแ์ละคณะกรรมการ 
1.5.3.4  ส่งรูปเล่มฉบบัสมบุรณ์ทั้ง 5 บท พร้อมแผน่ซีดี 
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บทที ่ 2 
 
 

แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลักทรัพย ์   
ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชาหรือรายวิชาท่ีประยุกตใ์ชใ้นการจดัท า
โครงการคือ วิชาโปรแกรมส าเร็จรูป วิชาวางแผนและควบคุม วิชาวิเคราะห์การเงิน ทั้งน้ีคณะ
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 
  2.1  ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 
         2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
         2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 
         2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
         2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 
  2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์องคก์ร 
         2.2.1  แนวคิดของ SWOT 
         2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 
  2.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 
         2.3.1  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 1 การน าเสนองบการเงิน 
         2.3.2  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 7 งบกระแสเงินสด 
         2.3.3  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         2.3.4  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 28 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
         2.3.5  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 34 การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
  2.4  งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ความหมายทีเ่กีย่วกบัการบัญชี 
 
2.1.1  ความหมายของการบัญชี   
          สมาคมนักบัญชีและผู ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา       

(Tha Anerican Institute of Certisied Public Accountants : AICPA) ได้ให้ความหมายของบัญชี    
ไว้ว่า “การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา การจดัหมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้ง
การตีความของผลนั้น” 

          สมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (The Institutg os 
Certisied Accountants and Audtor of Thailand : ICAAT) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า   
การบญัชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูล   
อนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การให้ขอ้มูล
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูส้นใจในกิจกรรมของกิจการ 

ค าจ ากดัความของการบัญชีน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกนั  ดังต่อไปนี้ 

        (นริศา  ประมวลสุข) (2554 : 3) ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การรวบรวม
ขอ้มูลการบญัชี(Accounting)ทางการเงิน การจดบนัทึก การจดัประเภทเป็นหมวดหมู่ การเรียบเรียง 
และด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เสนอต่อผูใ้ช้งบการเงินทั้งภายใน
และภายนอกกิจการ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

        (สุพาดา สิริกุตตา) (2553 : 1-2) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้่า ศิลปะของการ
จดบนัทึกการจ าแนกใหเ้ป็นหมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย 

        (ศิรประภา สุขเกษม) (2553 : 3) ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การรวบรวม   
จดบนัทึกการจ าแนกขอ้มูล การสรุปและการวิเคราะห์ทางการเงินประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนัโดย
นักบัญ ชี  ซ่ึ งในการรวบรวม  การบัน ทึ กและการจ าแน กข้อมู ลนั้ น อาจท าได้ด้วย มื อ                             
ดว้ยเคร่ืองจกัรกลในการท าบญัชีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์          

       (อาจารยช์รินทร ศรีวิฑูรย์) ได้ให้ความหมายของการบญัชี คือ เป็นศิลปะของการ
รวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงาน
ขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ การใหข้อ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้
สนใจในแต่ละกิจกรรม 
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         (ชาตรี สิทธิเดชและคณะ) (2546 : 5) ได้ให้ความหมายของการบญัชี คือ การบญัชี
เป็นศิลปะของการจดบนัทึก การจ าแนกประเภทและการสรุปผลของเหตุการณ์หรือรายการต่าง ๆ 
ทางการเงินโดยอยูใ่นหน่วยของรูปเงินตรา รวมทั้งแปลความหมายของผลสรุปท่ีไดรั้บ           

        จากความหมายของการบญัชี เราสามารถสรุปไดว้่า การบญัชีก็คือ การเก็บรวบรวม 
การจดบนัทึก การจ าแนก และการสรุปข้อมูลเก่ียวกับการวิเคราะห์การเงิน ฐานะการเงินของ
กิจการ และแปลความหมายของผลสรุป 

 
2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

           งบการเงิน ( Financial Statement ) หมายถึง เป็นรายงานทางการเงินท่ีน าเสนอ 
ขอ้มูลเพื่อแสดงฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในแต่ละงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึงหรือระหวา่งงวดบญัชีก็ได ้งบการเงินจะแสดงขอ้มูลโดย
ถูกต้องตามท่ีควรก็ต่อเม่ือกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเหมาะสม รวมทั้ ง                              
การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือจ าเป็น งบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ และสามารถแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงได้รับความ
ไวว้างใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ งบการเงินตอ้งจดัท าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และตอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้าย กระแสเงินสด 
ส่วนประกอบของงบการเงินทีส่มบูรณ์ ควรประกอบดว้ย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง  เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการท่ีท าอยู ่ณ 
วนัใดวนัหน่ึงของรอบบญัชี โดยจะแสดงให้ทราบถึง สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ         
วา่มีจ  านวนเท่าใด ตามหลกัแลว้จะตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงินข้ึนมาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึง
การจดัท างบแสดงฐานะการเงินน้ีจะท าให้หน่วยงานรัฐสามารถประเมินและจดัเก็บภาษีได ้กิจการ
บางแห่งอาจจะจดัท างบเพื่อแสดงฐานะการเงินทุกวนัส้ินเดือนก็ได้ ข้ึนอยู่กับความตอ้งการใช้
รายงานของทางกิจการนั้น ๆ  

   วธีิท างบแสดงฐานะการเงินมีอยู่ 2 แบบ คือ 
1. แบบบัญชี คือ จะแสดงรายการทั้งสองดา้น คือดา้นซา้ยแสดงทรัพยสิ์น 

ดา้นขวาแสดงหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
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ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี 
ช่ือบริษทั......................... 

แสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25xx 

สินทรัพย์ 
  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

  
สินทรัพย์หมุนเวยีน :     หนีสิ้นหมุนเวยีน :     
  เงินสด xxx -   เจา้หน้ีการคา้ xxx - 
  เงินฝาก xxx - หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน :     
  ลกูหน้ี xxx -   เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน xxx - 
  วสัดุส านกังาน   - ส่วนของผู้ถือหุ้น : 

 
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน :       ทุนเรือนหุน้                        xxx 
 

  
  อุปกรณ์ส านกังาน xxx - บวก ก าไรสะสม                       xxx 

 
  

  เคร่ืองใชส้ านกังาน xxx - 
 

 xxx                                 
 

  
        หกั กระแสทุน                            xx xxx - 
    xxx      

 
xxx - 

        
   

  
ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งงบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชี 

  
   วธีิท างบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทดั ประกอบดว้ย 
   บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ 
   บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่ “งบแสดงฐานะการเงิน” 
   บรรทดัท่ี 3 เขียนวนั เดือน ปี ท่ีจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 
  ขั้นท่ี 2 ทางด้านซ้ายมือให้เขียนรายละเอียดของสินทรัพยแ์สดงรายการต่าง ๆ 
ของสินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู ่
  ขั้นท่ี 3 ทางด้านขวามือให้เขียนรายละเอียดของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของท่ี
กิจการมีอยู ่
  ขั้นท่ี 4 รวมยอดทั้ง 2 ดา้นใหเ้ท่ากนัและอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

2. แบบรายงาน คือ เป็นรูปแบบท่ีรายงานสินทรัพยอ์ยูส่่วนบนส าหรับหน้ีสิน 
และส่วนของเจา้ของไวส่้วนล่างของรายงาน 
 



8 
 

 
ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 

ช่ือบริษทั......................... 
แสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25xx 
สินทรัพย์ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน :         
      เงินสด     xxx   
      เงินฝาก     xxx   
      ลูกหน้ี     xxx   
      วสัดุส านกังาน   xxx   
      รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน     xxx 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน :       
      อุปกรณ์ส านกังาน   xxx   
      เคร่ืองใชส้ านกังาน   xxx   
      รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     xxx 
รวมสินทรัพย ์       xxx 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวยีน :         
      เจา้หน้ีการคา้       xxx 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน :         
      เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน       xxx 
รวมหน้ีสิน         
ส่วนของผูถื้อหุ้น :         
      ทุนเรือนหุน้     xxx   
  บวก ก าไรสะสม   xxx   
        xxx   
  หกั กระแสทุน     xxx xxx 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้     xxx 
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ส าหรับหมวดหมู่ในงบแสดงฐานะการเงินผู้ท ารายการจะต้องรู้จักความหมายของแต่ละหมวดหมู่
ซ่ึงมีดังต่อไปนี ้

1.  สินทรัพย์ คือ เงินหรือส่ิงของท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงินท่ีกิจการหรือบุคคลเป็น 
เจา้ของอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
สินทรัพยส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

            สินทรัพย์หมุนเวียน  หมายถึง สินทรัพยท่ี์เปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่ายหรืออาจใช ้  
ในการด าเนินงานให้หมดส้ินภายใน 1 ปี  เช่น   เงินสด  เงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์อ่ืน                
ท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว   เช่น ลูกหน้ีการคา้ 

            สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  หมายถึง สินทรัพย์ท่ีไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้
โดยเร็ว มีอายกุารใชง้านค่อนขา้งยาวนาน  และกิจการมีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงาน  เช่น 
เงินลงทุนระยะยาว ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ รถยนต์ 

2.  หนีสิ้น คือ จ านวนเงินท่ีบุคคลหรือกิจการเป็นหน้ีบุคคลภายนอกโดยมีภาระ 
ผกูพนัซ่ึงจะตอ้งช าระในวนัขา้งหนา้ 
หน้ีสินสามารถแบ่งออกเป็น  3 ประเภท ไดแ้ก่ 

             หนี้สินหมุนเวียน  หมายถึง  ภาระผูกพนัท่ีกิจการตอ้งช าระคืนภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน  1 ปี  เช่น  เจา้หน้ีการคา้  เงินเบิกเกินบญัชี  ตัว๋เงินจ่าย 

             หนี้สินระยะยาว หมายถึง หน้ีสินซ่ึงมีระยะเวลาการช าระคืนเกินกว่า 1 ปี เช่น 
เงินกูร้ะยะยาว หุน้กู ้

             หนี้สินอื่น  หมายถึง  หน้ีสินซ่ึงไม่อาจจัดเป็นหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสิน        
ระยะยาว  เช่น  เงินสะสมหรือเงินบ านาญของลูกจา้งพนกังาน  รายไดร้อการตดับญัชี 

             3. ส่วนของเจ้าของ  คือ มูลค่าของสินทรัพยท่ี์บุคคลหรือกิจการเป็นเจา้ของโดย
ปราศจากหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ(ทุน) คือ กรรมสิทธ์ิแห่งความเป็นเจา้ของ  

 
2.   งบก าไรขาดทุน   หมายถึง งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีก าหนดแต่จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี เพื่อวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน
รอบระยะเวลานั้ นเท่าใด และเม่ือน ารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายแล้ว จะเป็นก าไรสุทธิ หรือ           
ขาดทุนสุทธิ  

รายได ้         หมายถึง สินทรัพยท่ี์กิจการไดรั้บมาจากการประกอบกิจกรรม 
ค่าใชจ่้าย       หมายถึง มูลค่าตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการขายสินคา้ 
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ก าไรสุทธิ      หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้เกินกวา่ตน้ทุนขาย 
ขาดทุนสุทธิ  หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้ต ่ากวา่ตน้ทุนขาย 

เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
   

 
รายได ้– ค่าใชจ่้าย = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
รูปแบบของงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
 รูปแบบของงบก าไรขาดทุน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

          (1) แบบรายงาน (Report Form) รายการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ีหน่ึงเป็น
ส่วนของรายได ้ตอนท่ีสองเป็นส่วนองค่าใชจ่้าย และตอนท่ีสามคือก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
 
ตัวอย่าง งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน 

บริษทั…….. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา……ส้ินสุดวนัท่ี…..พ.ศ…. 
รายได ้:  
             รายไดค้่าบริการ     XX                                   
             รายไดเ้บด็เตล็ด     XX   XXX                               
ค่าใชจ่้าย : 
                ค่าเช่าส านกังาน     XX                           
                ค่าพาหนะ                               XX       
                ค่ารับรอง      XX                                     
                ค่าสาธารณูปโภค     XX                          
                เงินเดือน      XX                                   XXX 
ก าไรสุทธิ                                                                            XXXX 
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การท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน 
1.ส่วนหวังบมี 3 บรรทดั คือ 

บรรทดัท่ี 1 เขียน “ช่ือกิจการ” 
บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่ “’งบก าไรขาดทุน” 
บรรทดัท่ี 3 เขียนระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน 

2.เขียนค าว่า “รายได”้ ทางดา้นซ้ายมือแลว้น าบญัชีรายไดอ่ื้น ๆ ของกิจการมาลงรายการ
โดยเขียน เยื้องไปทางขวามือเล็กนอ้ย และเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอดไดท้ั้งหมด 

3.เขียนค าว่า “ค่าใช้จ่าย” ทางซ้ายมือให้ตรงกับรายได้ และน าบัญชีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดเขียนเยื้องไปทางขวามือเล็กน้อย พร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอดค่าใชจ่้าย
ทั้งหมด 

4.หาผลต่างระหวา่งยอดรวมรายได ้และยอดรวมค่าใชจ่้าย ถา้ยอดรวมรายไดม้ากกวา่ยอด
รวมค่าใชจ่้าย ผลต่างคือ ก าไรสุทธิ ถา้ยอดรวมค่าใชจ่้ายมากกวา่ยอดรวมรายไดต่้างคือขาดทุนสุทธิ 
 
ตัวอย่าง งบก าไรขาดทุนแบบบัญชี 

 
ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งงบก าไรขาดทุนแบบบญัชี 

 การท างบก าไรขาดทุนแบบบัญชี 
 1.เขียนส่วนหวังบ 3 บรรทดั 
 2.ลงรายการเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายทางดา้นซ้ายมือเรียงลงมาตามล าดบัและลงรายการเก่ียวกบั
รายไดท้างดา้นขวามือ เรียงลงมาตามล าดบั 
 3.รวมยอดรายได ้เขียนก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต ส่วนขาดทุนสุทธิเขียนทางดา้นเครดิต 
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3. งบแสดงฐานะของผู้ถือหุ้น หมายถึง งบท่ีแสดงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงท่ี กระทบทอด
จากรายการตน้งวดในส่วนของทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม และส่วนเกินทุนมาเป็นยอดส้ินงวดบญัชี 
บริษทัจะตอ้งจดัท าเน่ืองจาก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 และประกาศกรมทะเบียนการคา้ได้
ก าหนดไวใ้ห้น าเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับงบอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมส่วนตามประกาศของ          
กรมทะเบียนการคา้ 

4. งบกระแสเงินสด หมายถึง งบแสดงการเปล่ียนแปลง การไดม้าและใช้ไปของเงินสด 
หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ซ่ึงงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึง
กระแสเงินไหลเขา้ (cash inflow) และกระแสเงินไหลออก (cash outflows) ของเงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด 

ประโยชน์ของการจัดท างบกระแสเงินสด  สรุปได้ดังนี ้
1.  ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ 
2.  ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินโครงสร้างทางการเงินของกิจการรวมถึงสภาพคล่อง

และความสามารถในการช าระหน้ี 
3.  ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินความสามารถในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและ

ระยะเวลาของกระแสเงินสด 
4.  ผูใ้ชง้บการเงินเป็นสามารถประเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการ 
5.  ผู ้ใช้งบการเงินสามารถน าไปใช้ประเมินผลการด าเนินงานวางแผนการลงทุน              

ในอนาคตตลอดจนกิจกรรมดา้นการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการ 
งบกระแสเงินสดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจ าแนกประเภทกระแส     

เงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ออกเป็น 3 กิจกรรม คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

       1.  กิจกรรมการด าเนินงานเป็นกิจกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงาน
ของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเพียงพอเพื่อจ่ายช าระเงินกูย้ืม เพื่อการด าเนินงานของ
กิจการ เพื่อจ่ายเงินปันผล และเพื่อการลงทุนใหม่ ๆ โดยไม่ต้องมีการจดัหาเงินจากแหล่งเงิน
ภายนอก ดงันั้นกิจกรรมด าเนินงานจึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากรายการคา้ท่ีมีผลต่อก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็น
รายไดห้ลกัของธุรกิจ  เป็นรายการคา้ทั้งหมดท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการ
จดัหาเงิน  รวมถึงรายการคา้ท่ีมีผลต่อสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน  (ยกเวน้หน้ีท่ีเกิด
จากการกู้ยืม และเงินปันผลค้างจ่าย) และรวมถึงการเปล่ียนแปลงบัญชีในงบแสดงฐานะทาง
การเงินส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรสุทธิ เช่น ค่าเส่ือมราคาสะสมการตดั
บญัชีการรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานในงบกระแสเงินสดนั้น สามารถท าได ้
2 วธีิ คือวธีิทางตรง และวธีิทางออ้ม 
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1.1 วิธีทางตรง เป็นการแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลกัษณะของรายการหลกัท่ี
ส าคญัต่าง ๆ ของเงินสดรับและเงินสดจ่าย โดยกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน คือ เงินสด    
รับจากการขายสินคา้และการให้บริการ เงินสดรับจากรายไดค้่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า 
และรายไดอ่ื้น ส่วนเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน คือ เงินสดท่ีจ่ายให้กบัผูข้ายสินคา้และบริการ 
ตลอดจนเงินสดท่ีจ่ายแก่พนกังานและจ่ายค่าตอบแทนของพนกังานผลต่างระหวา่งเงินสดรับและ
เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน คือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

1.2 วิธีทางอ้อม เป็นการรายงานกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน จากการน าก าไร
หรือขาดทุนสุทธิมาปรับปรุงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสินคา้คงเหลือ 
ลูกหน้ีและเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินงาน รวมถึงรายการท่ีไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา 
ประมาณการหน้ีสิน ภาษีเงินได้รอตดับัญชี ผลก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลง         
ค่าเงินตราต่างประเทศและก าไรท่ียงัไม่ไดรั้บจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื่อ
ลูกคา้และเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ และการจ่ายคืนเงินล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มื 

    2. กิจกรรมลงทุนเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
ท่ีไม่รวมถึงก าไรสุทธิ ประกอบด้วย การจดัหาหรือการขายสินทรัพยถ์าวร เช่น ท่ีดิน โรงงาน 
อาคาร และอุปกรณ์ การไดม้าหรือการขายหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาว เช่น หุ้นกูแ้ละ
หุ้นสามญัของบริษทัอ่ืน การซ้ือขายตราสารทางการเงิน เช่น ตัว๋เงิน ซ่ึงเป็นตัว๋เงินรับหรือตัว๋เงิน
จ่ายท่ีเกิดจากการกู้ยืมเงิน โดยจะไม่รวมถึงตั๋วเงินท่ีเกิดจากการจ่ายหรือรับช าระหน้ีค่าสินค้า      
การให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน และการได้รับช าระหน้ีเงินกู้ อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจะตอ้งพิจารณาวา่มีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรสุทธิหรือไม่  
เช่น ค่าเส่ือมราคา  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี  ซ่ึงทั้ง 2 บญัชีจะจดัประเภทเป็นกิจกรรมด าเนินงาน 

       3.  กิจกรรมจดัหาเงินเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินสดรับท่ีไดจ้ากการจดัหาเงินจากแหล่ง
เงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะยาว หรือจากการออกจ าหน่ายหุ้นทุน หรือหุ้นกู ้เช่น การกูย้ืม
เงินจากผูใ้ห้กู้ และกิจกรรมเก่ียวกับจ่ายเงินสด เพื่อการจ่ายเงินปันผล การซ้ือหุ้นกลับคืนมา        
การจ่ายคืนเงินทุนระยะยาวหรือการจ่ายช าระหน้ีใหก้บัผูใ้หกู้แ้ละรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของ 
  
 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  หมายถึง  รายการท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจาก          
งบการเงิน เช่น นโยบายการท าบญัชีและเกณฑ์การจดัท างบการเงิน ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ไดแ้สดง    
อยู่ในงบการเงิน นโยบายการท าบญัชี เป็นส่ิงท่ีท าให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการมีความแตกต่าง
กนัดงันั้นผูใ้ช้งานงบการเงินจะตอ้งอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใช้เกณฑ์การจดัท างบการเงิน แบบใด
ก่อนท่ีจะอ่านงบการเงิน  
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2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
  2.1.3.1 การวเิคราะห์งบการเงิน  

              กระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงินของกิจการนั้ นพร้อมทั้ งน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมา
ประกอบการตดัสินใจ 
 การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ 2 ประการดังนี ้

1. การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
2. การน าขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ   

 การวเิคราะห์งบการเงินโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)  
อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์งบการเงิน  ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบ  

โดยการน ารายการท่ีปรากฏในงบการเงินส าหรับระยะเวลาหน่ึงมาสัมพนัธ์กนัในรูปสัดส่วนหรือ
อตัราร้อยละ    
 อตัราส่วนทางการเงินแบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ   
 
1.  อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

เงินทุนหมุนเวยีน        =    สินทรัพยห์มุนเวยีน – หน้ีสินหมุนเวยีน  
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน          =     สินทรัพยห์มุนเวยีน   

                                                                       หน้ีสินหมุนเวยีน  
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว     =    สินทรัพยห์มุนเวยีน-สินคา้คงเหลือ-ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้    

                                                         หน้ีสินหมุนเวยีน   
2.  อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Activity Ratio)   

อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี  =      ขายสุทธิ     
                                                                                        ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย   

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ    =         ตน้ทุนขาย    
                                                                                        สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย   

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร    =            ขายสุทธิ   
                                                                                        สินทรัพยถ์าวรสุทธิถวัเฉล่ีย   
 อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม = ขายสุทธิ   
             สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย   
 ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี  =         จ  านวนวนัในรอบปีบญัชี  
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                 อตัราการหมุนของลูกหน้ี  
 ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้ =        จ  านวนวนัในรอบปีบญัชี    
                 อตัราการหมุนของสินคา้   
 อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ี  = ซ้ือสุทธิ   
               เจา้หน้ีถวัเฉล่ีย    
 ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการจ่ายช าระหน้ี =        จ  านวนวนัในรอบปีบญัชี   
                  อตัราการหมุนของเจา้หน้ี  
 วงจรการด าเนินงาน =   ระยะเวลาในการรับช าระหน้ี + ระยะเวลาในการขายสินคา้  
  วงจรเงินสด  =   วงจรการด าเนินงาน + ระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี  
3. อตัราส่วนวดัสภาพหนีสิ้น (Leverage Ratio)  
 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม =       หน้ีสินรวม 
              สินทรัพยร์วม 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =     หน้ีสินรวม 
          ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย =       ก าไรจากการด าเนินงาน 
                        ดอกเบ้ียจ่าย 

4. อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability  Ratio) 
 อตัราก าไรขั้นตน้  =  ก าไรขั้นตน้ X 100 
                         ขายสุทธิ 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน =        ก าไรจากการด าเนินงาน X 100 
       ขายสุทธิ 
 อตัราก าไรสุทธิ   =  ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้สามญั X 100 
             ขายสุทธิ 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =     ก าไรสุทธิ X 100 
           สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น =       ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้สามญั X 100 
                     ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัเฉล่ีย 
5.  อตัรามูลค่าตลาด (Market Value Ratio) 
 ก าไรสุทธิต่อหุน้  =   ก าไรสุทธิ 
             จ  านวนหุน้สามญั 
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เงินปันผลต่อหุน้  = เงินปันผลหุน้สามญั 
     จ  านวนหุน้สามญั 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลหุน้ตอหุน้ X 100 
             ก าไรสุทธิต่อหุน้ 
 อตัราเงินปันผลต่อราคาตลาด = เงินปันผลหุน้ต่อหุน้ X 100 
              ราคาตลาดต่อหุน้ 
 อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ = ราคาตลาดหุน้สามญัต่อหุน้ 
              ก าไรสุทธิต่อหุน้ 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ = ส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
          จ  านวนหุน้สามญั 
 อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี = ราคาตลาดต่อหุน้ 
               มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
 
   2.1.3.2 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง   

              เป็นการเปรียบเทียบตวัเลขแต่ละรายการกบัยอดรวมในงบการเงินเดียวกนั เช่น 
การเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยคิดเป็นร้อยละของยอด
สินทรัพย์รวมการเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนโดยคิดเป็นร้อยละ          
ของยอดขาย 

 
% = ยอดแต่ละรายการในหมวดรายได×้ 100 

   ยอดสินทรัพยร์วม 
 % = ยอดแต่ละรายการในหมวดค่าใชจ่้าย× 100 
   ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

  2.1.3.3  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม   
               เป็นการวเิคราะห์โดยดูแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน 
เป็นการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบปีต่อปี เดือนต่อเดือน เพื่อวิเคราะห์หาอตัราการเปล่ียนแปลง 
ขยายตวัเพิ่มข้ึนลดลง 
 

อตัราการเพิ่ม(ลด) =  ขอ้มูลปีท่ีวเิคราะห์ – ขอ้มูลปีฐาน  x 100 
        ขอ้มูลปีฐาน 
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อตัราร้อยละของปีฐาน = ขอ้มูลปีท่ีวเิคราะห์ x 100 
       ขอ้มูลปีฐาน 
  2.1.3.4  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
               เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการในงบการเงินเดียวกนัและน าผล
ไปเปรียบเทียบกบัปีอ่ืน ๆ ดว้ย รวมทั้งยงัสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของ   
คู่แข่งขนัหรือบริษทัใหญ่ ๆ ท่ีเราตอ้งการจะเปรียบเทียบก็ได้ การวิเคราะห์ในแบบอตัราส่วนน้ี
นกัวิเคราะห์การเงิน เจา้หน้าท่ีสินเช่ือและนกัลงทุนนิยมจดัท าเพื่อใช้ดูสถานะความแข็งแรงของ
กิจการนั้น ดูความสามารถของผูบ้ริหารว่าด าเนินธุรกิจดีหรือไม่และดูฐานะของกิจการว่ามัน่คง
ไหม บางคนเรียกการวิเคราะห์แบบน้ีวา่เป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินของกิจการ การวิเคราะห์
แบบอตัราส่วนน้ีจะท าให้ผูบ้ริหารและนักวิเคราะห์ทราบถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของกิจการได้ลึกซ้ึง
ยิง่ข้ึน 
 
 2.1.4  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ 
  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  หมายถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในบา้น เป็นเคร่ืองใช้ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานรูปอ่ืน ๆ ท่ีเราตอ้งการ 
จ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

             1. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อน คือ เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า
เป็นพลงังานความร้อน โดยกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ ลวดนิโครม ซ่ึงจะท า
ใหอุ้ปกรณ์ชนิดนั้นร้อนข้ึนและใชง้านไดต้ามตอ้งการ เช่น เตารีด เคร่ืองท าน ้าอุ่น กระติกน ้าร้อน 

             2. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีให้พลงังานกล คือ เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า
เป็นพลังงานกล ท างานโดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์ท าให้แกนมอเตอร์หมุนและแกน
มอเตอร์ท่ีต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ใบพดั ท าใหใ้บพดัหมุน เช่น พดัลม เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองดูดฝุ่ น          

             3 . เค ร่ืองใช้ไฟ ฟ้ าท่ี ให้ทั้ งพลังงานกลและพลังงานความ ร้อน  คือ เป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและพลังงานความร้อนไปพร้อม ๆ กัน 
อุปกรณ์หลกัมี 2 อยา่ง คือ อุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล คือ มอเตอร์และอุปกรณ์
ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ 
 4. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหแ้สงสวา่ง คือ เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีพลงังานไฟฟ้าเปล่ียนให้
เป็นพลงังานแสงสวา่ง ไดแ้ก่หลอดไฟประเภทต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ 

             5. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานเสียงและภาพ คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทน้ีจะมี
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เปล่ียนสัญญาณทางไฟฟ้าและ
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ออกสู่ล าโพงเป็นเสียงและออกจอเป็นภาพ เช่น โทรทศัน์ 
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  การน าเข้า ( Import) หมายถึง การน าเขา้สินคา้เขา้มาจากต่างประเทศ โดยสินคา้
ท่ีน าเขา้มกัเป็นสินคา้ท่ีไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได ้เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมการผลิต สินคา้เกษตรบางชนิด เป็นตน้  การน าเขา้สินคา้จ าเป็นตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง
กบัหน่วยงานท่ีเป็นผูต้รวจสอบการน าเขา้คือ กรมศุลกากร นอกจากน้ีการน าเขา้สินคา้ยงัมีการ
จ ากดัปริมาณการน าเขา้สินคา้ รวมถึงภาษีน าเขา้ท่ีตอ้งจ่ายตามกฎหมายอีกดว้ย ท่ีส าคญัผูน้ าเขา้ควร
ศึกษาดว้ยว่าสินคา้ประเภทใดสามารถน าเขา้ได้เพราะสินคา้บางประเภทเป็นสินคา้ตอ้งห้ามตาม
กฎหมาย 
  การส่งออก ( Export) หมายถึง การจดัส่งสินคา้และบริการจากตน้ทางสู่ปลายทาง
ทั้งทางบก ทางน ้ าหรือทางอากาศ โดยผูส่้งสินคา้หรือบริการออกเรียกว่า “ผูส่้งออก” ส่วนในทาง
การคา้ระหว่างประเทศ การส่งออกหมายถึง การขายสินคา้และบริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน 
(ตลาดสากล) ในการส่งออกและน าเข้าซ่ึงสินค้าจะต้องมีหน่วยงานท่ีต้องเก่ียวข้องด้วยคือ          
กรมศุลกากร แม้ว่าจะเป็นการน าเข้าหรือส่งออกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเองก็จ  าเป็นต้อง
เก่ียวข้องกับกรมศุลกากรด้วยและท่ีส าคญัต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการน าเข้าและส่งออกของ
ประเทศนั้น ๆ 

ความส าคญัของการส่งออก 
1.  การส่งออกช่วยผลกัดนัในด้านการขยายการลงทุนและสร้างความต้องการ

แรงงาน 
2.  การส่งออกช่วยในการน าเขา้เงินตราจากต่างประเทศ 
3.  การส่งออกก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  การส่งออกก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ใหแ้ก่ทรัพยากร 
5.  การส่งออกเป็นการช่วยลดตน้ทุนการผลิตลง (Economy of Scale) 
6.  การส่งออกช่วยสร้างความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
7.  การส่งออกช่วยลดการพึ่งพิงสินคา้จากต่างประเทศ 

  การบริการหลังการขาย หมายถึง การกระท ากิจกรรมหลงัการขายท่ีจะก่อให้เกิด 
การขายเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมหลงัการขายเร่ิมตั้งแต่การสร้างความสัมพนัธ์ ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองหลงั
การขายไปจนถึงบริการหลงัการขาย  ความส าคญัของการบริการหลงัการขาย (The importance of 
after sales service ) ท่ีมีทั้งต่อลูกคา้บริษทัและพนกังานขาย 
  ความส าคญัของการติดตามผลการขาย 

1.  เพื่อช่วยใหลู้กคา้บางรายท่ีมีปัญหาในการใชสิ้นคา้ไดรั้บบริการหลงัการขาย 
2.  เพื่อใหลู้กคา้บางรายท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้เพิ่มเติมไดรั้บสินคา้ทนัทีท่ีตอ้งการ  

เม่ือมีการใหบ้ริการหลงัการขาย 
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3.  เพื่อทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และจะไดแ้กไ้ขปัญหาเหล่านั้น 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
4.  เพื่อติดตามดูวา่สินคา้และบริการท่ีไดเ้สนอขายไปนั้นสามารถสร้างความพึง 

พอใจใหก้บัลูกคา้ไดห้รือไม่ 
5.  เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพฒันาวธีิการขายและผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดี 

ยิง่ข้ึน 
  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) หมายถึง กระบวนการในการผลิต
สินคา้และบริการให้มีคุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และพยายามดูแลแกไ้ขปรับปรุง 
พัฒนาให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดโดยมีต้นทุนการด าเนินงานท่ี
เหมาะสม 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์กร 

 
2.2.1 แนวคิดของ SWOT 

 หมายถึง เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อค้นหาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต  
SWOT  เป็นตวัยอ่ของขอ้ความท่ีมีความหมายดงัน้ี  

Strengths   หมายถึง จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ  
Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ  
Opportunities  หมายถึง โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้ 
Threats  หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์าร 

 องค์ประกอบของ SWOT 
S มาจาก Strengths จุดแขง็ขององคก์รเป็นการวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่

ภายใน องค์กรนั้นเองวา่ปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรท่ีองคก์ร
ควรน ามาใชใ้นการ พฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความเขม็แขง็ขององคก์ร    

W มาจาก Weaknesses จุดอ่อนขององคก์ร เป็นการวิเคราะห์ ปัจจยัภายในจากมุมมองของ
ผูท่ี้อยู ่ภายในจากมุมมอง ของผูท่ี้อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจยัภายในองค์กรท่ีเป็นจุดดอ้ย   
ข้อเสียเปรียบของ องค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์          
ต่อองคก์ร 
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   O มาจาก Opportunities โอกาสทางสภาพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอก
องคก์ร ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการของ
องค์กรในระดบัมหา ภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็ม
แขง็ข้ึนได ้   

   T มาจาก Threats อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม เป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองคก์ร
ปัจจยัใดท่ี สามารถส่งผล กระทบในระดบัมหาภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออ้ม ซ่ึงองค์กร จ าตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะ
เผชิญแรงกระทบดงักล่าวได ้

 
 2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 

หมายถึง  วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart )  
ผูบุ้กเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนเม่ือ      
เอดวาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้ เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังานภายในโรงงานให้ดียิ่งข้ึน และช่วย
คน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือ
ว่า   “วงจรเด็มม่ิง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้ นสามารถน ามาใช้ได้กับทุก
กิจกรรม จึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก 
 องค์ประกอบของ PDCA 
  1. วางแผน  (PLAN)  หมายถึง เป็นการวางแผนงาน ขั้นตอนน้ีเราต้องน างาน
ทั้ งหมดท่ีเรารับผิดชอบอยู่ มาจัดเรียงล าดับความส าคัญ ก าหนดวตัถุประสงค์ของงาน และ
เป้าหมายในการท างาน ซ่ึงควรจะจัดเตรียมเป็นเอกสารไว ้มีวิธีการและขั้นตอนการท างาน           
ซ่ึงอาจจะจดัท าเป็นเอกสารขั้นตอนและวิธีการท างานเอาไว ้อาจจะมีระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน 
ผูรั้บผิดชอบ ผูต้รวจสอบ ถ้าการท างานนั้นมีผูร่้วมท างานหลายคน แต่ในกรณีท่ีเราเตรียมแผนงาน
ของตนเองส่วนตวัไวส้ าหรับการท างานและพฒันางานของตนเองก็จ  าเป็นตอ้งมีการวางแผนดว้ย 
ซ่ึงควรจะมีเอกสารก ากับ หรืออาจจะใช้สมุดบันทึกไดอาร่ี ฯลฯ ท่ีจ าเป็นในการวางแผน              
การท างาน มีการจดัล าดบัความส าคญัของงาน งานไหนท าก่อน งานไหนท าทีหลงั และควรมีแผน
ส ารองส าหรับงานท่ีเข้ามาแทรกตามท่ีได้วางแผนไวว้่าจะจัดการอย่างไร เพื่อให้การท างาน          
ไม่ติดขดั และทนัต่อเวลา รวมไปถึงงานท่ีไดมี้คุณภาพตามเวลาท่ีก าหนดดว้ย 
  2. ปฏิบัติตามแผน  (DO)  หมายถึง เป็นการท างานตามแผนงานท่ีได้วางไว ้
ขั้นตอน วิธีการ ล าดบังานท่ีเราก าหนดไวใ้น PLAN ก็น ามาปฏิบติั โดยท าการศึกษาถึงวิธีการท่ีดี
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ท่ีสุดในการท างานนั้ น ๆ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และท างานได้ผลดีท่ีสุด หรืออาจจะมี           
การอบรมงานเหล่านั้นเพื่อความเข้าใจในการปฏิบติัแล้วลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
ท างานท่ีไดว้างแผนไว ้ในระหวา่งการท างานควรจะมีเก็บขอ้มูลท่ีจ  าเป็น ท่ีส าคญัต่าง ๆ เอาไว ้เพื่อ
ประโยชน์ในการท างานคร้ังต่อไปดว้ย หรือเพื่อจดบนัทึกท่ีเป็นขอ้บกพร่องของงานเอาไว ้เพื่อ
น าไปแกไ้ข ปรับปรุงการท างานในคร้ังต่อไป 
  3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน   (CHECK)  หมายถึง ตรวจสอบการท างานท่ี
ไดท้  าไปแลว้ (จาก DO) ว่าเป็นไปตามท่ีเราตอ้งการหรือไม่ หรือตามมาตรฐานท่ีเราไดก้ าหนดไว ้
อาจจะใช้เคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น เคร่ืองมือต่าง ๆ ผลการท างานเม่ือเทียบกับงาน      
คร้ังก่อน เป็นตน้ ในการตรวจสอบโดยทัว่ไปได้แก่ ระยะเวลาตามเป้าหมาย คุณภาพของงานท่ี
ออกมา วิธีการหรือขั้นตอนการท างาน ซ่ึงการตรวจสอบการท างานควรจะมีการจดบันทึกใน
รูปแบบต่าง ๆ ไว ้เช่น สมุดบนัทึก เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เพื่อให้ง่ายในการ
ปรับปรุง และแกไ้ขในการท างานคร้ังต่อไป 
  4. ปรับปรุงแก้ไข  (ACTION)  หมายถึง หากมีข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตรวจสอบ CHECK ก็ควรจะหาวธีิการและขั้นตอนในการแกไ้ขทนัที หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว ้โดยท าการคน้หาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน และใช้วิธีการแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดในการท าการแก้ไข เพื่อไม่ให้
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่เกิดข้ึนซ ้ าอีก และควรมีวิธีการพฒันาปรับปรุงงาน หรือระบบงานนั้น ถึงแมว้่า
การตรวจสอบจะไม่เกิดขอ้บกพร่องเราก็ควรจะมีวธีิการพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหง้านนั้นเกิด
ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าเดิม เม่ือมีขอ้บกพร่อง หรือต้องการจะพฒันาปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน
กว่าเดิม เราก็ควรจะมีการวางแผนใหม่ (PLAN) โดยอาจจะปรับปรุงจากแผนการท างานเดิม  
เพื่อให้ได้งานท่ีดีข้ึน และมีการพฒันาต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นไปตามหลักการของวงจรเดม่ิง คือ             
มีการวางแผนงาน PLAN ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้DO ตรวจสอบการท างานท่ีปฏิบติั CHECK     
ท าการแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือพฒันาให้ดีข้ึน ACTION ก็จะมาท าการวางแผนใหม่ น าไปปฏิบติั 
ตรวจสอบ เป็นอยา่งน้ีต่อเน่ืองกนัไปไม่มีท่ีส้ินสุด ก็จะท าให้งาน หรือระบบงานนั้นดีข้ึน ซ่ึงจะท า
ให้ช่วยลดตน้ทุน ลดเวลาการท างาน คุณภาพงานท่ีดีข้ึนต่อเน่ือง และยงัช่วยให้พนักงานมีขวญั
ก าลงัใจท่ีดีในการท างานอีกดว้ย 
 
2.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัการบัญชี 

หลกัการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป 
          ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการบญัชีมีหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารกิจการเจา้หน้ีนักลงทุน 

หน่วยงานของรัฐบาลหรืออ่ืน ๆ ซ่ึงในบางคร้ังบุคคลท่ีใช้ข้อมูลทางการบัญชีเหล่าน้ีมีความ
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ตอ้งการท่ีจะใช้ข้อมูลทางการบญัชีในทิศทางท่ีแตกต่างกนัเช่น ผูบ้ริหารตอ้งการแสดงผลการ
ด าเนินงานท่ีมีก าไรน้อยกวา่ความเป็นจริงหรือขาดทุนเพื่อท่ีจะไดเ้สียภาษีน้อยลงหรือไม่เสียภาษี
ในทางตรงกนัขา้มกรมสรรพากรซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีจดัเก็บภาษีก็ตอ้งการให้
แสดงขอ้มูลตามความเป็นจริง เพื่อจะไดจ้ดัเก็บภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้งรัฐบาลจะไดน้ าเงินมาพฒันา
ประเทศต่อไป 

   ดงันั้น  เพื่อให้ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีฝ่ายบญัชีน าเสนอเช่ือถือไดแ้ละเป็นธรรมต่อ
ผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีทุกฝ่าย นกับญัชีจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าบัญชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
(Generally Accepted Accounting Principles) ซ่ึงหมายถึง ประเพณีนิยม กฎเกณฑ์และวธีิการต่าง ๆ 
ซ่ึงอธิบายใหท้ราบถึงวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป 

          สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดขอ้สมมุติ
ทางการบญัชีไวใ้นแม่บทการบญัชี 2 ขอ้ คือ 

          1. เกณฑ์คงค้าง งบการเงินจดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์คงคา้งเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ภายใตเ้กณฑ์คงคา้ง รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดข้ึนมิใช่เม่ือมี
การรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบนัทึกบญัชีและแสดงใน
งบการเงินตามงวดท่ีเก่ียวขอ้ง งบการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามเกณฑ์คงคา้งนอกจากจะให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ช้
งบการเงินเก่ียวกบัรายการคา้ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสดแลว้ ยงัให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายเป็นเงินสดในอนาคตและขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีจะไดรั้บเป็นเงิน
สดในอนาคตดว้ย ดงันั้น งบการเงินจึงสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีใน
อดีตซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

          2. การด าเนินงานต่อเน่ือง โดยทัว่ไปงบการเงินจดัท าข้ึนตามขอ้สมมติท่ีวา่กิจการจะ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและด ารงอยูต่่อไปในอนาคต ดงันั้น จึงสมมุติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมี
ความจ าเป็นท่ีจะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั หากกิจการมีเจตนา
หรือความจ าเป็นดงักล่าว งบการเงินตอ้งจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์อ่ืนและตอ้งเปิดเผยหลกัเกณฑ์ท่ีใช้
ในงบการเงินดว้ย 

          นอกจากขอ้สมมุติทางการบญัชีท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย ยงัไดก้ าหนดลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไวใ้นแม่บทการบญัชี
อีก 14 ขอ้ ดงัน้ี 
   1. ความเข้าใจได้ ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งสามารถเขา้ใจไดใ้นทนัทีท่ีผูใ้ชง้บการเงิน
ใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้ น จึงต้องมีข้อสมมุติว่าผูใ้ช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเก่ียวกับธุรกิจ 
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบญัชีรวมทั้งมีความตั้งใจตามควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลดงักล่าวอยา่งไร   
ก็ตามขอ้มูลแมว้่าจะมีความซับซ้อนแต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเวน้    
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ท่ีจะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลท่ีว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าท่ีผูใ้ช้งบการเงินบางคน           
จะเขา้ใจได ้
   2. ความเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจ ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ของผูใ้ชง้บการเงินขอ้มูลจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก้็ต่อเม่ือขอ้มูลนั้นช่วยใหผู้ใ้ช้
งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมทั้ งช่วยยืนยนัหรือช้ี
ขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผ่านมาของผูใ้ช้งบการเงินได้ บทบาทของขอ้มูลท่ีช่วยในการ
คาดคะเนและยืนยนัความถูกตอ้งของการคาดคะเนท่ีผา่นมามีความสัมพนัธ์กนัตวัอยา่งเช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบัปริมาณและโครงสร้างของสินทรัพยท่ี์กิจการมีอยูใ่นปัจจุบนัมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน 
เพราะจะช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถคาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการรับประโยชน์
จากโอกาสใหม่ ๆ และในการแก้ไขสถานการณ์ข้อมูลเดียวกันน้ีมีบทบาทในการยืนยนัความ
ถูกต้องของการคาดคะเนในอดีตท่ีเก่ียวกับโครงสร้างของกิจการและผลการด าเนินงานตามท่ี
วางแผนไว ้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอดีตของกิจการมกัถือเป็นเกณฑ์
ในการคาดคะเนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตรวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผูใ้ชง้บการเงิน
สนใจเช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายค่าจา้ง การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยแ์ละความสามารถ
ของกิจการในการช าระภาระผูกพนัเม่ือครบก าหนดอย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อการ
คาดคะเนได้โดยไม่จ  าเป็นต้องจัดท าในรูปของประมาณการความสามารถในการคาดคะเน            
จะเพิ่มข้ึนตามลกัษณะการแสดงขอ้มูลในงบการเงินของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน
ในอดีตตวัอยา่งเช่น งบก าไรขาดทุนจะมีประโยชน์ในการคาดคะเนเพิ่มข้ึนหากรายการเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานท่ีมีลักษณะไม่เป็นปกติรายการผิดปกติจากการด าเนินงานและรายการท่ีไม่เกิดข้ึน
บ่อยคร้ังของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะแสดงแยกต่างหากจากกนั 
   3. ความมีนัยส าคัญ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของขอ้มูลข้ึนอยูก่บัลกัษณะและ
ความมีนัยส าคญัของขอ้มูลนั้นในบางกรณีลกัษณะของข้อมูลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอท่ีจะใช้
ตดัสินวา่ขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่ตวัอยา่งเช่น การรายงานส่วนงานใหม่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการประเมินความเส่ียงและโอกาสของกิจการแมว้า่ผลการด าเนินงานของส่วนงาน
ในงวดนั้นจะไม่มีนยัส าคญัในกรณีอ่ืนทั้งลกัษณะและความมีนยัส าคญัของขอ้มูลมีส่วนส าคญัใน
การตดัสินวา่ขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่ตวัอยา่งเช่น มุลค่าของสินคา้คงเหลือ
แยกตามประเภทหลักท่ีเหมาะสมกับธุรกิจหากมูลค่าของสินค้าคงเหลือไม่มีนัยส าคัญข้อมูล
เก่ียวกบัสินคา้คงเหลือนั้นก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจขอ้มูลจะถือวา่มีนยัส าคญัหากการไม่แสดง
ขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
ความมีนัยส าคัญข้ึนอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนภายใต้
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สภาพการณ์เฉพาะซ่ึงจะตอ้งพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ดงันั้นความมีนยัส าคญัจึงถือเป็นขอ้พิจารณา
มากกวา่จะเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพซ่ึงขอ้มูลตอ้งมีหากขอ้มูลนั้นจะถือวา่มีประโยชน์ 
   4. ความเช่ือถือได้ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต้องเช่ือถือได้ข้อมูลจะมีคุณสมบติัของ
ความเช่ือถือได้หากปราศจากความผิดพลาดท่ีมีนัยส าคญัและความล าเอียงซ่ึงท าให้ผูใ้ช้ข้อมูล
สามารถเช่ือไดว้า่ขอ้มูลนั้นเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของขอ้มูลท่ีตอ้งการใหแ้สดงหรือควรแสดง 
ขอ้มูลอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจแต่การรับรู้ของขอ้มูลดงักล่าวอาจท าให้ผูใ้ชง้บการเงิน
เขา้ใจผดิเน่ืองจากขอ้มูลขาดความน่าเช่ือถือตวัอยา่งเช่น ประมาณการค่าเสียหายจากการฟ้องร้องท่ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีอาจขาดความน่าเช่ือถือเน่ืองจากจ านวนค่าเสียหายและผลการพิจารณา
คดียงัเป็นท่ีไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลไดด้งันั้น กิจการจึงไม่ควรรับรู้
ค่าเสียหายดงักล่าวในงบการเงินแต่ควรเปิดเผยจ านวนค่าเสียหายท่ีมีการเรียกร้องและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวกบัการฟ้องร้องดงักล่าว 
   5. การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม  ข้อมูลจะมีความเช่ือถือได้เม่ือรายการและ
เหตุการณ์ทางบญัชีได้ได้แสดงอย่างเท่ียงธรรมตามท่ีตอ้งการให้แสดงหรือควรจะแสดง ดงันั้น    
งบแสดงฐานะการเงินควรแสดงสินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของเฉพาะรายการและเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีเขา้เกณฑ์การรับรู้รายการ ณ วนัท่ีเสนอรายงานขอ้มูลทางการเงินอาจไม่เป็นตวัแทนอนั
เท่ียงธรรมของรายการท่ีตอ้งการให้แสดง ทั้งน้ีมิไดมี้สาเหตุมาจากความล าเอียงหากเกิดจากความ
ซับซ้อนในการวดัค่าของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีหรือเกิดจากการน าหลกัการวดัค่าและ
เทคนิคในการน าเสนอรายการมาประยุกต์ใช้ในบางกรณีการวดัค่าผลกระทบทางการเงินของ
รายการบางรายการอาจมีความไม่แน่นอนสูงจนกระทัง่กิจการไม่อาจรับรู้รายการนั้นในงบการเงิน
ได้ตวัอย่างเช่น กิจการมีค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากได้ด าเนินงานมาระยะหน่ึงแต่กิจการไม่
สามารถบนัทึกค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในได ้เน่ืองจากเป็นการยากท่ีกิจการจะก าหนดมูลค่าของ
ความนิยมดังกล่าวไวอ้ย่างน่าเช่ือถืออย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องรับรู้รายการและ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงจากการผดิพลาดในการรับรู้และการวดัค่าของรายการนั้น 
   6. เนื้อหาส าคัญกว่ารูปแบบ ข้อมูลเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรมของรายการและ
เหตุการณ์ทางบญัชีดงันั้น ขอ้มูลตอ้งบนัทึกและแสดงตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ
มิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียวเน้ือหาของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีอาจไม่ตรง
กบัรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบท่ีท าข้ึนตวัอยา่งเช่น กิจการอาจโอนสินทรัพยใ์ห้กบับุคคลอ่ืน 
โดยมีเอกสารยืนยนัวา่ไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายไปให้บุคคลนั้นแลว้แต่ในสัญญาระบุ
ให้กิจการยงัคงไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นต่อไปในกรณีดงักล่าวการ
ท่ีกิจการรายงานวา่ไดข้ายสินทรัพยจึ์งไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการท่ีเกิดข้ึน 
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   7. ความเป็นกลาง ขอ้มูลท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเช่ือถือเม่ือมีความเป็น
กลางหรือปราศจากความล าเอียงงบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกขอ้มูลหรือการ
แสดงขอ้มูลในงบการเงินนั้นมีผลท าให้ผูใ้ช้งบการเงินตดัสินใจหรือใช้ดุลยพินิจตามเจตนาของ
กิจการ 
   8. ความระมัดระวัง โดยทัว่ไปผูจ้ดัท างบการเงินตอ้งประสบกบัความไม่แน่นอนอนั
หลีกเล่ียงไม่ไดเ้ก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการเก็บหน้ีการประมาณอายุ
การใช้งานของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนและจ านวนการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตามสัญญา
รับประกนักิจการอาจแสดงความไม่แน่นอนดงักล่าว โดยการเปิดเผยถึงลกัษณะผลกระทบและ
หลกัความระมดัระวงัท่ีกิจการใช้ในการจดัท างบการเงินหลกัความระมดัระวงัน้ีรวมถึงการใช ้   
ดุลยพินิจท่ีจ าเป็นในการประมาณการภายใตค้วามไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพยห์รือรายไดแ้สดง
จ านวนสูงเกินไปและหน้ีสินหรือค่าใชจ่้ายแสดงจ านวนต ่าเกินไปอยา่งไรก็ตาม การใช้หลกัความ
ระมดัระวงัมิไดอ้นุญาตให้กิจการตั้งส ารองลบัหรือตั้งค่าเผื่อไวสู้งเกินไปการแสดงสินทรัพยห์รือ
รายไดใ้ห้ต ่าเกินไปหรือแสดงหน้ีสินหรือค่าใชจ่้ายให้สูงเกินไปโดยเจตนาจะท าให้งบการเงินขาด
ความเป็นกลางและท าใหข้าดความน่าเช่ือถือ 
   9. ความครบถ้วน ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเช่ือถือไดต้อ้งครบถว้นภายใตข้อ้จ ากดัของ
ความมีนัยส าคญัและตน้ทุนในการจดัท ารายการบางรายการหากไม่แสดงในงบการเงินจะท าให้
ขอ้มูลมีความผิดพลาดหรือท าให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจผิดดงันั้น ขอ้มูลดงักล่าวจะมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจนอ้ยลงและขาดความน่าเช่ือถือได ้
   10. การเปรียบเทียบกันได้ ผูใ้ช้งบการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของ
กิจการในรอบระยะเวลาท่ีต่างกันเพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกิจการนั้น นอกจากน้ีผูใ้ชง้บการเงินยงัตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวา่ง
กิจการเพื่อประเมินฐานะทางการเงินผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงิน 
ดงันั้น การวดัมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีมี
ลกัษณะคล้ายคลึงกันจึงจ าเป็นต้องปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัภายในกิจการ
เดียวกนัแต่ต่างรอบระยะเวลาหรือเป็นการปฏิบติัของกิจการแต่ละกิจการก็ตามการเปรียบเทียบกนั
ไดเ้ป็นลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีส าคญักล่าวคือ ผูใ้ชง้บการเงินจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย
การบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมทั้งการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถระบุความแตกต่างระหวา่งนโยบายการบญัชี
ท่ีกิจการใชส้ าหรับรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีต่างกนั 
และความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชีท่ีใช้ของกิจการแต่ละกิจการได้การปฏิบัติตาม
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มาตรฐานการบญัชีซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยนโยบายการบญัชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบติัในการ
เปรียบเทียบกนัได้ การท่ีขอ้มูลจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกนัไดมิ้ได้หมายความว่าขอ้มูลตอ้งอยู่ใน
รูปแบบเดียวกนัตลอดไปและไม่ใชข้อ้อา้งอนัสมควรท่ีจะไม่น ามาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมกวา่
มาถือปฏิบติัตวัอย่างเช่น กิจการไม่ควรใช้นโยบายการบญัชีต่อไปส าหรับรายการและเหตุการณ์
ทางบญัชีหากนโยบายการบญัชีนั้นไม่สามารถท าให้ขอ้มูลมีลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจและความเช่ือถือได ้นอกจากนั้นกิจการควรเลือกใชน้โยบายการบญัชีอ่ืน หากท าใหข้อ้มูล
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและเช่ือถือไดม้ากข้ึน เน่ืองจากผูใ้ชง้บการเงินตอ้งการเปรียบเทียบฐานะ
ทางการเงินผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการส าหรับรอบ
ระยะเวลาท่ีต่างกันดังนั้ น งบการเงินจึงควรแสดงข้อมูลของรอบระยะเวลาท่ีผ่านมาด้วยเพื่อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
   11. ทันต่อเวลา การรายงานขอ้มูลล่าช้าอาจท าให้ขอ้มูลสูญเสียความเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารอาจตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากการรายงานท่ีทนัต่อเวลากบัความเช่ือถือไดข้องรายงานนั้น กิจการอาจจ าเป็นตอ้งเสนอรายงาน
ให้ทนัต่อเวลาก่อนท่ีจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีในทุกลกัษณะซ่ึงอาจ
ท าใหค้วามเช่ือถือไดล้ดลงในทางกลบักนัหากกิจการจะรอจนกระทัง่ทราบขอ้มูลในทุกลกัษณะจึง
จะเสนอรายงาน รายงานนั้นอาจมีความเช่ือถือได้สูงแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการ
ตดัสินใจในช่วงเวลานั้นในการหาความสมดุลระหว่างความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและความ
เช่ือถือไดข้องขอ้มูลกิจการจึงตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจเป็นหลกั 
   12. ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป ความสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ท่ีได้รับกบัตน้ทุนท่ีเสียไปถือเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของงบการเงินมากกว่าจะถือเป็น
ลกัษณะเชิงคุณภาพโดยทัว่ไป ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากขอ้มูลควรมากกวา่ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูล
นั้นการประเมินประโยชน์และต้นทุนจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจเป็นหลักโดยเฉพาะเม่ือผูท่ี้ได้รับ
ประโยชน์จากขอ้มูลไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้นและขอ้มูลอาจให้ประโยชน์
แก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูท่ี้กิจการตอ้งการเสนอขอ้มูลดงันั้น จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดสูตร
ส าเร็จในการหาความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับกบัตน้ทุนท่ีเสียไปเพื่อน ามาปฏิบติัได้ใน   
ทุกกรณีอยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีจะไม่ละเลยขอ้จ ากดัดงักล่าวในการออก
กฎและผูใ้ช้งบการเงินต้องตระหนักว่าผูจ้ดัท างบการเงินมีข้อจ ากัดเดียวกันในการจดัท าและ
น าเสนองบการเงิน 
   13. ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ ในทางปฏิบติัการสร้างความสมดุลระหวา่ง
ลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ ถือเป็นส่ิงจ าเป็นผูจ้ดัท างบการเงินตอ้งหาความสมดุลของลกัษณะเชิง
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คุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้งบการเงินบรรลุวตัถุประสงค์แต่ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะเชิงคุณภาพ
จะแตกต่างกนัไปในแต่ละกรณีผูจ้ดัท างบการเงินจึงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพใน
การตดัสินใจเลือกความสมดุลดงักล่าว 
   14. การแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร โดยทัว่ไปงบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ตามควรเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ 
แมว้า่แม่บทการบญัชีน้ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแนวคิดในการแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควรแต่การ
น าลกัษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมมาปฏิบติัก็สามารถส่งผลให้งบการเงิน
แสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและยติุธรรมได ้หรืออีกนยัหน่ึงงบการเงินนั้นใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควร 
 

2.3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 การน าเสนองบการเงิน 
      วตัถุประสงค์ 
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ น้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงิน ท่ีจัดท าข้ึนเพื่ อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อให้มัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อน ๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึง
ขอ้ก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน   

 
       ขอบเขต 

1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท าและน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าข้ึน
เพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงขอ้ก าหนดในการรับรู้รายการการวดั
มูลค่าและการเปิดเผยส าหรับรายการท่ีมีลกัษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืน เน่ืองจากข้อก าหนด
ดงักล่าวไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

3.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ถือปฏิบติักบัโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินระหวา่ง
กาลแบบยอ่ท่ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
อยา่งไรก็ตามงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในยอ่หนา้ท่ี 15 ถึง 35 
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี โดยมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบังบการเงินของทุก
กิจการโดยเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นกิจการซ่ึงจ าเป็นตอ้งน าเสนองบการเงินรวมตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจกาตามมาตรฐาน       
การบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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4.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช้นิยามท่ีเหมาะสมส าหรับกิจการซ่ึงแสวงหาก าไรทั้งของ
ภาครัฐและภาคธุรกิจหากกิจการซ่ึงมีกิจกรรมท่ีไม่แสวงหาก าไรในภาคธุรกิจหรือภาครัฐน า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไปใช้กิจการดงักล่าวอาจจ าเป็นต้องดดัแปลงค าอธิบายท่ีใช้ส าหรับ
รายการบางบรรทดัในงบการเงินตลอดจนงบการเงินเหล่านั้นดว้ย 

5.  ในท านองเดียวกนักิจการซ่ึงไม่มีส่วนของเจา้ของตามค านิยามในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น กองทุนรวม) และกิจการซ่ึง
ทุนท่ีน ามาลงทุนร่วมกนัไม่ถือเป็นส่วนของเจา้ของ (เช่น สหกรณ์) อาจจ าเป็นตอ้งดดัแปลงการ
น าเสนอส่วนไดเ้สียของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 
 

2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 งบกระแสเงินสด   
       วตัถุประสงค์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์   
ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
ความตอ้งการใชก้ระแสเงินสดของกิจการในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจะตอ้งมี
การประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจงัหวะ
เวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว วตัถุประสงค์ของมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัน้ีคือเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของกิจการผา่นทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหวา่งรอบระยะเวลาเป็น
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
 
              ขอบเขต 

1.  กิจการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบั
น้ีและตอ้งน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการท่ีน าเสนอในแต่ละ
รอบระยะเวลา  

2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด  
3.  ผูใ้ช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดอยา่งไรโดยไม่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมของกิจการและไม่ข้ึนอยูก่บัวา่เงินสด
จะถือเป็นผลิตภณัฑ์ของกิจการหรือไม่ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงินกิจการยอ่มตอ้งการเงิน
สดดว้ยเหตุผลพื้นฐานท่ีเหมือนกนัอย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลกัท่ีก่อให้เกิดรายไดข้องกิจการอาจ
แตกต่างกันไปนั่นคือ กิจการต้องการเงินสดเพื่อใช้ในการด าเนินงานเพื่อช าระภาระผูกพัน         
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และเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุน ดงันั้น มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้ทุกกิจการตอ้ง
น าเสนองบกระแสเงินสด 

 
2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
      วตัถุประสงค์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดขอ้ก าหนดทางการบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เม่ือกิจการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
       ขอบเขต 

1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย
เงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือกิจการเลือกท่ีจะ
น าเสนอหรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีใหมี้การน าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ 

2.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดบ้งัคบัว่ากิจการใดควรจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีน ามาใช้เม่ือกิจการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

       วตัถุประสงค์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน 

บริษทัร่วมและวางขอ้ก าหนดในการน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบติักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ    
การร่วมคา้ 

 
       ขอบเขต 

1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการท่ีเป็นผูล้งทุนซ่ึงมีการ
ควบคุมร่วมในหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน  
 

2.3.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่34 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
      วตัถุประสงค์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลรวมทั้ งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่ารายการท่ีน าเสนอในงบการเงินแบบ
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สมบูรณ์หรือแบบยอ่ส าหรับงวดระหวา่งกาล การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลท่ีเช่ือถือไดแ้ละ
ทนัต่อเวลาจะช่วยใหผู้ล้งทุนเจา้หน้ีและผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการในการ
ก่อใหเ้กิดก าไรและกระแสเงินสดรวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 

 
      ขอบเขต 
1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมิได้ก าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลและมิไดก้ าหนดว่ากิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด 
หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลงัจากวนัสินงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นบญัชีอ่ืน 
มกัจะก าหนดให้กิจการท่ีออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชนต้องจดัท า
รายงานทางการเงินระหว่างกาลมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช้ปฏิบติักบักิจการท่ีตอ้งเผยแพร่หรือ
เลือกท่ีจะเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีสนบัสนุนให้กิจการท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีเป็นไปตามหลกัการรับรู้รายการ การวดัมูลค่าและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและสนบัสนุนให้กิจการท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อ
ขายในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัดงัน้ี  

1.1  จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลอย่างน้อย ณ วนัสินสุดงวดคร่ึงปีแรกของ      
รอบบญัชี  

1.2  จดัท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วนันับจากวนัส้ินงวด
ระหวา่งกาลนั้น 

2.  ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจ าปีหรือระหวา่งกาลเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงาน ทางการเงินหรือไม่ กิจการท่ีอาจไม่ไดน้ าเสนอรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในบาง
ปีบัญชีหรืออาจน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี    
ฉบบัน้ียงัคงตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

3.  หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินรายงานทางการเงินระหว่างกาลนั้ นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อใน
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 19 
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2.4  งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 
 สุมิตรา เบ้ียพดั (2559) จากการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบว่า อตัราส่วนวดัสภาพ
คล่องของบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (MRT) โดยเฉลียสูง
กว่า บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BTS) โดยเฉพาะในปี 2549 บริษทัฯ    
ได้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (MRT) มีอตัราส่วนประสิทธิภาพบริหารสินทรัพย ์ในอตัรส่วนการหมุนเวยีนของลูกหน้ี
โดยเฉล่ียค่อนขา้งดี แต่อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษทัรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ไม่มีผลตอบแทนขั้นตน้ เน่ืองจากเปิดให้บริการไดไ้ม่นาน ท าให้จ  านวนลูกคา้ท่ีใชมี้ยงั
จ  านวนไม่มากนกั ส่วนในดา้นการท าก าไรจากสินทรัพยค์่อนขา้งดีกวา่ บริษทั ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) เล็กน้อย บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (MRT)              
มีความสามารถในการก่อหน้ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะยาว ส่งผลให้ บริษทัรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (MRT) ขาดทุนสุทธิในทุก ๆ ปี ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นอตัราส่วนวดัมูลค่า
ตลาด ขาดทุนต่อหุน้สามญั บาทต่อหุน้เช่นเดียวกนั 
 วรวุฒิ จิโสะ (2556) การศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน ของบริษทั เสริมสุข จ ากดั มหาชน 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่าสภาพคล่อง อยู่ในสัดส่วนท่ีดีคืออตัราส่วนหมุนเวียนทั้ง 5 ปี   
อยู่ท่ี 1.582 ถึง 1.835 ถือว่าดี ถา้ 2 ต่อ 1 จะดีมาก ถา้ 1 ต่อ 1 จะปกติซ่ึงแสดงถึงความสามารถใน
การเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียนรวมและสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วเป็นเงินสดเพื่อช าระหน้ีระยะสั้นได้
ตามก าหนด สาเหตุหน่ึงจากการเพิ่มของเงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการค้าเป็นต้น 
นอกจากน้ีพิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือของบริษทั เสริมสุข จ ากดั มหาชน 
ไม่ดี จากการเก็บสินคา้คงเหลือมากเกินไปและมีประสิทธิภาพใน การบริหารสินทรัพยค์่อนขา้ง
คงท่ี ส าหรับความสามารถในการก่อหน้ีของบริษทั เสริมสุข จ ากดั มหาชน มีโครงสร้างเงินทุน
ส่วนมากมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการท าให้ บริษทัไม่ตอ้งรับภาระคอกเบ้ียความสามารถใน
การช าระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนในส่วนของความสามารถในการท าก าไร พบว่า บริษทั เสริมสุข 
จ ากดัมหาชน มีความสามารถในการ ท าก าไรขั้นตน้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี อาจจะมีลดลงบา้งแต่ก็ไม่มาก
นักเม่ือเทียบกัน ทั้ง 5 ปี และมีต ่าท่ีสุดก็จะเป็นในปื พ.ศ. 2554 ท่ีเกิดจากสภาวะน ้ าท่วมท าให ้  
ก าไรขั้นตน้ของกิจการลดลงเเละในส่วนของก าไรสุทธิในปี พ.ศ.2554 ลดนอ้ยลงเช่นเดียวกนั 

จนัทนา วฒันกาญจนะ (บทคัดย่อ : 2559) ศึกษาวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินในแต่ละปีของแต่ละบริษทั ศึกษาอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรและวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของ  
แต่ละบริษทัในหมวด ธุรกิจการเกษตรกบัค่าเฉล่ียของ อุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตรท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลจากประชากรไดแ้ก่บริษทัในหมวด 
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ธุรกิจการเกษตรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 15 บริษทัขอ้มูลท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบวา่อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง พบวา่บริษทัในหมวดธุรกิจการเกษตร มีความสามารถ
ในการช าระคืนหน้ีสินระยะสั้ นได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร 
อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์พบวา่บริษทัในหมวดธุรกิจการเกษตรส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหน้ีมีแนวโน้มดีข้ึนมีประสิทธิภาพในการบริหารลูกหน้ีได้สูงข้ึนกว่า
ค่าเฉล่ียยิ่งกวา่นั้นการบริหารสินคา้คงเหลือและการบริหารสินทรัพยท์ั้งหมดเพื่อให้เกิดยอดขายมี
ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยไ์ดสู้งข้ึนกวา่ค่าเฉล่ีย  อตัราส่วนการบริหารหน้ีสินพบวา่ บริษทั
ในหมวดธุรกิจการเกษตรมีหน้ีสินของส่วนผูถื้อหุ้น มีแนวโนม้ลดลงแสดงสัดส่วนโครงสร้างของ
เงินทุนนั้นมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นมากกว่าหน้ีสินความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนสูง
แสดงว่าบริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีสามารถจะจ่ายช าระดอกเบ้ียได้ดีมาก หน้ีสินต่อ
สินทรัพยพ์บว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษทันั้นมาจากผูถื้อหุ้นท่ีมีจ  านวนมากและมีการบริหาร 
หน้ีสินได้สูงข้ึนกว่าค่าเฉล่ีย อัตราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร พบว่าผลตอบแทน           
ต่อยอดขายการลงทุนและส่วนของผูถื้อหุ้นพบว่ามีแนวโน้มดีข้ึน และมีความสามารถในการท า
ก าไร ดีกวา่ค่าเฉล่ีย อตัราส่วนประเมินผลบริษทัโดยรวม พบวา่ Price/Earning Ratio ดีกวา่ค่าเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร แต่ทิศทางของ Market/Book Ratio มีแนวโนม้สูงข้ึนท่ี
นกัลงทุนเขา้ไปลงทุนมากข้ึนดีกวาค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร 
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บทที ่ 3 
 
 

วธีิการด าเนินงาน 
 

  การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั กนัยงอีเลคทริก 
จ ากดั (มหาชน) คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบการธุรกิจ
ประเภท เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  เพื่อน ามาวางแผน
แกไ้ขปัญหา  ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั  โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา  3  ไตรมาส / 
รอบบญัชี   คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะของผูถื้อหุ้น งบกระแส
เงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้ งวิเคระห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งท่ีมีธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั 
 
3.1 บริษัทและระยะเวลา 
 บริษัท 
 บริษัท  กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)  สถานท่ีตั้ ง 67 หมู่  11 ถ.เทพรัตน กม.20                     
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2337-2900 
สินคา้ : ตูเ้ยน็ พดัลม พดัลมระบายอากาศ เคร่ืองป๊ัมน ้า 
 
 ระยะเวลา 
 งบการเงิน  คือ   รายงานทางบัญ ชี ท่ีแสดงฐานะการเงิน  การเป ล่ียนแปลงผลการ
ด าเนินงานของกิจการ 1.งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     2.งบก าไรขาดทุน 
     3.งบแสดงฐานะของผูถื้อหุน้ 
     4.งบกระแสเงินสด 
     5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน    
 ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 
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3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร 

 
รูปภาพท่ี 1 โครงสร้างองคก์ร 
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วสัิยทศัน์ 
 บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) มุ่งสร้างรากฐานการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง
ปรับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล ตั้งเป้าการส่งออกเติบโตต่อเน่ือง มุ่งพลิกผนัสู่การด าเนินธุรกิจ
ระดบัโลกอยา่งแทจ้ริง ภายใตป้รัชญาการด าเนินธุรกิจ We Balance for the Best  
 
พนัธกจิ   

1. มุ่งเสริมยุทธศาสตร์การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในตลาดโลก รวมถึงสร้างรายไดแ้ละผลก าไร
อยา่งมัน่คงต่อเน่ือง  

2. สร้างระบบการบริหารงานท่ีแข็งแกร่ง ฉับไว และสามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของตลาดและสภาพแวดลอ้ม   

3. ให้ความส าคญัสูงสุดต่อเร่ืองความปลอดภยัและคุณภาพ รวมถึงการปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจโดยเคร่งครัด 
 
นโยบายบริหาร 
 สนับสนุนผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลูกคา้ อุทิศตนเพื่อ
น าพาสังคมและส่ิงแวดล้อม มีชีวิตชีวายิ่ง ๆ ข้ึนไป ภายใต้สโลแกน “ONE KYE FOR OUR 
CUSTOMERS” 
 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2507 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ 
กบับริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริกคอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น เดิมใชช่ื้อบริษทัวา่ “กนัยงอีเลคทริก แมนู
แฟคเจอร่ิง จ  ากดั” ซ่ึงผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “มิตซู
บิชิ อีเลคทริก”  

ปัจจุบนับริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) มีส านกังานและโรงงานตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 73 
ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ริมถนนเทพรัตน กม.20 จ.สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นผู ้ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” อนัไดแ้ก่ ตูเ้ยน็ พดัลม 
พดัลมระบายอากาศ และเคร่ืองป๊ัมน ้ า โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิ และเทคโนโลยใีนการผลิตจาก บริษทั มิต
ซูบิชิ อีเล็คทริกคอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นบริษทัผูร่้วมทุน  

ในปี พ.ศ. 2536 บริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน (บริษทัมหาชน) ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 220 ล้านบาท ซ่ึงมีจ านวนหุ้นสามัญรวม                 
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22 ลา้นหุ้น มีมูลค่าราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท ในปี พ.ศ. 2562 บริษทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้เหลือ 198 ลา้นบาท ซ่ึงมีจ านวนหุน้สามญัรวม 19.8 ลา้นหุน้ มีมูลค่าราคาพาร์หุน้ละ 10 บาท 
 
วเิคราะห์ SWOT บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
Strengths = จุดแข็ง 

1. สินคา้มีคุณภาพดี 
2. มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี 
3. เคร่ืองมือการผลิตมีประสิทธิภาพสูง 
4. ภาพพจน์ของสินคา้และบริษทัดี 
5. ความแขง็แกร่งของตราสินคา้ 

Weaknesses = จุดอ่อน 
1. สินคา้มีตน้ทุนการผลิตสูง 
2. ราคาสินคา้แพงกวา่คู่แข่งขนั 
3. พึ่งพาทกัษะของพนกังานในการผลิต 
4. ใชพ้นกังานจ านวนมากในการผลิต 

Opportunities = โอกาส 
1. การเติบโตของตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
2. มีคนกลางช่วยจดัจ าหน่าย 
3. ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ของผูบ้ริโภค 
4. ผลิตภณัฑมี์มาตรฐานการรองรับคุณภาพของสินคา้ 
5. มีขอ้ตกลงการซ้ือขายกบัต่างประเทศท่ีดี 

 
Threats = อุปสรรค 

1. มีคู่แข่งขนัจ านวนมากทั้งในประเทศและต่างประเภท 
2. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโนม้ชะลอตวั 
3. สภาพแวดลอ้มมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
4. คู่แข่งขนัในประเทศมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิตต ่ากว่า  ท าให้ผลิตสินคา้ได้

ในปริมาณมาก 
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3.3  วเิคราะห์ PDCA บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
จากการศึกษาจุดอ่อน Weaknesses ของบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) เร่ืองท่ี     

จะท ากรวิเคราะห์ คือ การที่สินค้ามีราคาแพง เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงและยังต้องอาศัย
พึง่พาทกัษะความสามารถของพนักงานในการผลติเป็นจ านวนมาก เพื่อหาแนวทางการแกไ้ข 
 
การวเิคราะห์ PDCA 
 P-Plan คือ การท าการลดตน้ทุนของสินคา้ลง แต่ยงัคงรักษาคุณภาพไว ้
 D-DO คือ การปฏิบติัตามแผนโดยท ากิจกรรม ดงัน้ี 

- จดัหาวสัดุทดแทนท่ีมีราคาต ่ากวา่แต่ไดป้ระสิทธิภาพ 
- คน้ควา้หาวธีิการผลิตแบบใหม่ ๆ เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการผลิต 
- น าเคร่ืองจกัมาใชเ้พื่อลดการใชท้กัษะและทดแทนก าลงัคน 

 C-Check  คือ การประเมินการตรวจสอบผลท่ีได้จากการท ากิจกรรมภายในระยะเวลา               
ท่ีวางแผนไว ้   
  - มีวสัดุท่ีดีและถูกกวา่ 
  - คิดผลตอบแทนระยะยาวจากการน าเคร่ืองจกัรมาทดแทนคน 

A-Action คือ การท าการปรับปรุง แกไ้ข ทั้งตวัสินคา้และกระบวนการผลิตเพื่อให้สินคา้มี

ราคาท่ีต ่าลงแต่ยงัคงมีคุณภาพท่ีดีเช่นเดิมหากพบขอ้บกพร่องก็ใหน้ าไปใชก้บัสินคา้ตวัใหม่ ๆ  

 
 สรุปการวิเคราะห์ PDCA จุดประสงค์คือเพื่อพฒันาองค์กรหรือบริษทัให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินการไดท้นัทีและยงัเป็นการลด
เวลาท่ีจะเกิดผลเสียได้ดีกับกิจการและท าให้น ามาซ่ึงคุณภาพของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า        
ใหดี้ท่ีสุด 
 
3.4  วเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ    
 
 มาตรฐานการบัญชีทีเ่กีย่วข้อง 
 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  มาตรฐาน  
การบญัชีฉบบัน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปเพื่อให้
มัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินในงวดก่อน ๆ ของกิจการและ
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งบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีครอบคลุมถึงข้อก าหนดโดยรวมของการ
น าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่าส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดง
ในงบการเงิน   
 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด ข้อมูลเก่ียวกับ
กระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู ้ใช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและความตอ้งการใช้
กระแสเงินสดของกิจการในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจะตอ้งมีการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจงัหวะเวลาและความ
แน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัน้ีคือเพื่อเป็น
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ
ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดขอ้ก าหนดทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยเงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วม เม่ือกิจการจดัท างบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ         

การร่วมค้า มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวิธีการบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน 
บริษทัร่วมและวางขอ้ก าหนดในการน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบติักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ   
การร่วมคา้ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลรวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่ารายการท่ีน าเสนอในงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือ
แบบยอ่ส าหรับงวดระหวา่งกาล การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาจะ
ช่วยให้ผูล้งทุนเจา้หน้ีและผูใ้ช้งบการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิด
ก าไรและกระแสเงินสดรวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
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บทที ่ 4 
 
 

ผลการด าเนินการ 
 

4.1  งบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ รายงานการสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี มิถุนายน2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี  
ส่วนไดเ้สียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อย
(ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทักนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการ จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวางกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ     
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน2410รหัส“การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติของกิจการสอบทานดงักล่าวประกอบด้วยการ      
ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
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เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืนมีขอบเขตจ ากดับททดสอบดงัน้ี การตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีวินยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบ
ได้จากการตรวจสอบดังน้ี  ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล                
ท่ีสอบทาน 
  
ขอ้สรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่งบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวางกาลในสาระส าคญัจากการสอบทาน     
ของขา้พเจา้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

4
4 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

4
5 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

4
6 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4
7 
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บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2561 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
 
หมายเหตุ  สารบัญ 
 
1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินะหวา่งกาล 
3   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4   เงินลงทุนอ่ืน 
5   ลูกหน้ีการคา้ 
6   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7   ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8   ส่วนงานด าเนินงาน 
9   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
10   เคร่ืองมือทางการเงิน 
11   ภาระผกูพนักบกิจการท่ี ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
13   การจดัประเภทรายการใหม่ 
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1.  ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทักนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย

และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 67 หมู่ ถนนบางนา-ตราด กม.20 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี       
จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม2536 
บริษัทใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่Mitsubishi Electric Corporation (ถือหุ้นร้อยละ 40.81 )ซ่ึงเป็น   
นิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “มิตซูบิชิ” โดยบริษัทได้รับลิขสิทธ์ิและ
เทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 
2.  เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี
(ปรับปรุง2560) เร่ืองการรายงาน ทางการเงินระหว่างกาลรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีพ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ   
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลน่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 
มีนาคม  งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี
เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูล
ท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบ
การเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 มีนาคม  

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินนั้นระหวา่งมีความสอดคลอ้งกบั
การถือปฏิบัติในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัทได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาถือ ปฏิบติัการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                   
ท่ีปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี
วธีิการค านวณและผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขา้งตน้สภาวชิาชีพบญัชีได้
ออกมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ซ่ึงมีผลบงัคบั
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  1มกราคม 2562 บริษัทได้ใช้มาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายไดจ้  านวนท่ีรับรู้

และทั้งเวลาท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือกิจการ ณ วนัท่ี) มอบการควบคุมสินคา้หรือบริการ

ให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี

น ามาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง2560) เร่ืองรายได ้

ขณะน้ีผูบ้ริหารหลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั 

 

(ข)  สกลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น           

การด าเนินงานของบริษทั 

 

(ค)  การใช้วจิารณญาณและประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

ก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์หน้ีสิน รายได้ และ

ค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคญั     

ในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนใน

การประมาณการซ่ึงถือปฏิบัติ เช่นเดียวกันในการจัดท างบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวัน ท่ี                 

31มีนาคม 2561 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ี

รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั

รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั3และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดแ้ละปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมี

นัยส าคญัอย่างสม ่าเสมอหากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรมเช่นราคาจาก
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นายหนา้หรือการตั้งราคากลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุน

ขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสมประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะ

ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยบ์ริษทัไดใ้ช้

ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มาท่ีจะท าได้มูลคืนสุดเท่ายุติธรรม เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละ

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  

- ขอ้มูลระดบั1เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ

สินทรัพยอ์ยา่งเด่ียว 

- ขอ้มูลระดบั2เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง(เช่นราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่นได้มา

จากราคา) ส าหรับ สินทรัพยน์อกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได(้ขอ้มูลท่ี

ไม่สามารถ สังเกตได)้ 

หากข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการว ัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถูกจัดประเภทล าดับชั้ นของ              

มูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบั

เดียวกันตามล าดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรมของ ข้อมูลท่ีอยู่ในระดับต ่าสุดท่ีมีนัยส าคัญส าหรับ        

การยุติธรรมวดัมูลค่าโดยรวม ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยใูน

หมายเหตุขอ้ 10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3.  บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงินุคคลหรือกิจารเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

บริษทัหากบริษทั มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่ง

มีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการใน การตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั

หรือบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยางมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือ

กิจการนั้นการเก่ียวขอ้งกนันัีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร

ส าคญัและบุคคลหรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนมีดงัน้ี 



54 
 

ช่ือกจิการ

ประเทศที่

จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์

บริษัทใหญ่

Mitsubishi Electric Corporation ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ40.81

บริษัทร่วม

บริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรสด ัจาํก ไทย เป็นบริษทัร่วมบริษทัถือหุน้ร้อยละ27.12

ผ้บริหารสําคัญู

ผูบ้ริหารสาํคญั ญ่ีปุ่ น  ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ

ของกิจการไม่วาทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี

รวมถึงกรรมการของบริษทั(ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม)่  
กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชัน่ คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

และเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย และเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั  
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Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Home Appliance 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 Electric Ryoden Air - Conditioning & ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd.

 

ช่ือกจิการ

ประเทศที่

จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์

Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Setsuyo Astec Corporation ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Ryoden Internationial Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Information Network ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Melco Travel Co., Ltd. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชัน่ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

(ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Trading Corp. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโก้เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Co., Ltd.  
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บริษทัมีนโยบายในก าหนดราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ “ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาด

ภายใตเ้ง่ือนไข การคา้ทัว่ไป”ในการพิจารณาก าหนดราคาส าหรับรายการคา้ระหว่างกนัทั้งน้ีให้

รวมถึงรายการซ้ือหรือขายสินคา้ การใหห้รือรับบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  นโยบายก าหนดราคาขายสินคา้ 

- ส าหรับการจ าหน่ายในประเทศ ก าหนดในอัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนผลิตสินค้า

มาตรฐานโดยถวัเฉล่ีย ถ่วงน ้าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์

- ส าหรับการจ าหน่ายต่างประเทศก าหนดราคาโดยใช้วิธีราคาขายต ่าทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะ

ตลาดและการแข่งขนัในแต่ละประเทศ 

2.  นโยบายก าหนดราคาซ้ือวตัถุดิบใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนั 

3.  นโยบายก าหนดราคาซ้ือสินทรัพยถ์าวรใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนั 

4.  ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ก าหนดช าระเป็นรายปีตามสัดส่วนของยอดขาย 

5.  ค่าพฒันาผลิตภณัฑก์ าหนดช าระเม่ือมีการเรียกเก็บตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.  ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคก าหนดค่าบริการภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือด้าน

เทคนิคโดย สัญญามีอาย5ุปี และต่อสัญญาอตัโนมติัคร้ังละ5ปี 

7.  บริษทัมีสัญญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงโดยก าหนดอตัราค่าเช่าตามหลกัเกณฑม์ูลค่าตลาด 

8.  บริษทัมีสัญญาค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง โดยก าหนดอตัรา

ค่าบริการตาม ขนาดของพื้นท่ีใชส้อย 

9.  บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื่อเปิดบญัชีร่วมกนัทั้งน้ีเพื่อบริหารกระแสเงิน

สด โดยรวมของทั้งกลุ่ม โดยบริษทัอาจไดรั้บรายดอกเบ้ียตามจ านวนเงินทุนท่ีบริษทัมีอยูห่รือใช้

ไปในอตัรา ดอกเบ้ียถวัเฉล่ียระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของธนาคาร 

10.  เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินให้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัก าหนดอตัราดอกเบ้ียโดยอา้งอิงกบั

อตัราดอกเบ้ียของธนาคาร 

11.  ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ก าหนดช าระตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง 

12.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัก าหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 

13.  เงินปันผลรับตามท่ีประกาศจ่าย 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 1 มิถุนายน 

สรุปไดด้งัน้ี 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561และ 31 มีนาคม2561 มีดงัน้ี 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 1 มิถุนายน มีดงัน้ี 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกัน 

 

สัญญาการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค 

บริษทัได้ท าสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะ

ใหข้อ้มูลดา้นเทคนิคและความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลิต ในกาบริษทัตกลงท่ีจะตอ้ง 

จ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้พฒันาผลิตภณัฑ์ และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคซ่ึงค านวณ

ตามวิธีการท่ีได้ตกลงกันให้แก่ MELCO สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลาห้าปี และสามารถต่ออายุ

ออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละห้าปี ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่การแจง้ความจ านงในการยกเลิกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงอยา่งนอ้ยหกเดือนก่อนหมดสัญญา 
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สัญญาเช่าอาคารโรงงาน 
บริษทัท าสัญญาอาคารโรงงานกบับริษทัเชสไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรสซ์ จ ากดั เป็นบริษทัร่วมโดย
บริษทัจะให้เช่า อาคารโรงงานเพื่อเป็นโกดงัเก็บสินคา้ สัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลาสองปี
โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ตามท่ีระบุในสัญญาสัญญาน้ีจะต่ออายุออกไปอีกโดยการแจ้ง  
ความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงอย่างน้อยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญาในเดือน
พฤษภาคม 2560 บ ริษัทได้แจ้ง ต่อสัญญ าดังก ล่ าวโดยมีระยะ เวลาสองปี  ส้ิ น สุดว ัน ท่ี                              
31กรกฎาคม 2562 
 
สัญญาบริหารสินคา้ 
บริษทัท าสัญญาบริหารสินคา้กบับริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรสซ์ จ ากดั เป็นบริษทัร่วมภายใต้
เง่ือนไขของ สัญญาบริษทัตกลงท่ีจะช าระค่าบริการบริหารสินคา้ตามจ านวนและเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ในสัญญาดงักล่าวฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีและสามารถต่ออายไุดอี้กอตัโนมติัอีกคราวละ1
ปีจนกวาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิกสัญญา 
 
สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
ในเดือนพฤษภาคม2545 บริษัทได้ท าสัญญาบริการหารเงินบาทกลุ่มกับบริษัท เมลโค ไทย 
แคปปิตอล จ ากัด โดยบริษัทดังกล่าวตกลงท่ีจะให้บริการบริหารบัญชีกระแสรายวนัส าหรับ        
เงินบาทของบริษทับริษัทผูใ้นการน้ีพนัท่ีจะต้องจ่ายหรือได้รับดอกเบ้ียในอัตราและวิธีการท่ี         
ตกลงกนัตามสัญญาโดยไม่มีก าหนดส้ินสุดสัญญาเวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงสุด
สัญญาตามท่ีก าหนดในสัญญา 
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4.  เงินลงทุนอืน่ 

 
เงินฝากระยะสั้ นกับสถาบันการเงินมีจ านวนเงิน 2,350 ล้านบาท ณวนั ท่ี30มิถุนายน 2561                 

(31 มีนาคม2561: 3,300 ล้านบาท)ซ่ึงมีระยะเวลา7เดือนถึง12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียต่อปี ร้อยละ

1.25 ถึงร้อยละ1.60 (31 มีนาคม2561: ร้อยละ1.25 ถึงร้อยละ1.60) 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายณวนัท่ี 1 มิถุนายน2561 และ 31 มีนาคม2561 มีดงัน้ี 
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ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน2561และ 31 มีนาคม2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี30มิถุนายน     

มีดงัน้ี 

6
3
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5.  ลูกหนีก้ารค้า 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่30วนั ถึง 120วนั 

 

6.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
ไม่ มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ร่วมในระหว่างงวดสามเดือน ส้ินสุดวัน ท่ี                    

30มิถุนายน2561 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2561 และ 2560 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้รวมเงิน

ลงทุนใน บริษทัสไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรสซ์ จ ากัดบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยค านวณจาก        

งบการเงินของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี มิถุนายน2561และ 31 มีนาคม2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี30มิถุนายน มีดงัน้ี 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 6

6 
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7.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30มิถุนายน    

มีดงัน้ี 
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8.  ส่วนการด าเนินงาน 
บริษทัด าเนินกจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจ าหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ได้แก่ญ่ีปุ่นและประเทศอ่ืน ๆ ข้อมูลทางการเงิน เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30มิถุนายน มีดงัต่อไปน้ี 
ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 

6
8 
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9.  ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

กาไรต่อหุน้พื้นขั้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี มิถุนายน2561และ 2560 ค านวณจากก าไร

ส าหรับงวดท่ี เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้ว

ระหวา่งงวดโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 
 

10.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบัญชีและค่ายุติธรรม 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบั

ชั้นมูลค่ายติุธรรม ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแต่ไม่รวมถึงการแสดง

ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับ สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่ง สมเหตุสมผล 
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มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ส าหรับตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขาย อ้างอิงราคาซ้ือล่าสุดจาก    
ตลาดหลกัทรัพย ์
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เจ้าหน้ีการค้าและ     
เจา้หน้ีอ่ืนมีราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดใน ระยะเวลาอนัสั้น 
 

11.  ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
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บริษทัได้ท าสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบับส าหรับยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าส่ีและห้าปี

ส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนัจนถึงปี2564 ในการน้ีบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่า

ต่อปีท่ีแตกต่างกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

12.  เหตการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ในการประชุมสามัญประจ าปี ของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 25กรกฎาคม2561 ผูถื้อหุ้น                   
มีมติอนุมัติการจดัสรร ก าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.35 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน     
359.7 ลา้นบาทเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ภายในเดือน สิงหาคม2561 
 

13.  การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30มิถุนายน2560 

ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหว่างกาลปี 2561 

ดงัน้ี 
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การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 

  

งบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และรายงานการสอบ
ทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตาม    
วธีิส่วนไดเ้สียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะและงบกระแสเงินสดกิจการท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท่ี   
30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ(ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล)       
ของบริษทักนัยงอีเลคทริก จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
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น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส2410“การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย 
การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและ                
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมนัว่าจะพบเร่ืองท่ีมี
นัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูล    
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

 

ขอ้สรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงที เป็นเหตุให้เชื อวา่งบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ นตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที  34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล่ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
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บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2561 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
 
หมายเหตุ  สารบัญ 
1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินะหวา่งกาล 
3   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
4   เงินลงทุนอ่ืน 
5   ลูกหน้ีการคา้ 
6   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7   ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8   ส่วนงานด าเนิน 
9   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
10   เงินปันผล 
11   เคร่ืองมือทางการเงิน 
12   ภาระผกูพนักบักิจการท่ี ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14   การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
งบการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี  67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัจดทะเบียนกบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2536 
บริษัทใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่  Mitsubishi Electric Corporation (ถือหุ้นร้อยละ13) ซ่ึงเป็น          
นิติบุคคลท่ีจัดตั้ งในประเทศญ่ี ปุ่น บริษัทด าเนินหลักธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เคร่ืองหมายการ “มิตซูบิชิ” โดยบริษัทได้รับลิขสิทธ์ิและ
เทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 
2.  เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 
(ปรับปรุงเร่ืองการรายงาน2560) ทางการเงินระหว่างกาลรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ   
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
30 มีนาคม 2561 งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงิน
ประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงัน้ีการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  30 มีนาคม 2561 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบางการเงินระหวา่งน้ีมีความสอดคลอ้งกบั
การถือปฏิบัติในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30  มีนาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี         
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาปฏิบติัการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีปรับถือปฏิบัติดังกล่าวใหม่ไม่ มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี                    
วธีิการค านวณและผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขา้งตน้สภาวิชาชีพบญัชีได้ออก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบรยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี โดยบริษทัจะเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ในการจดัท างบการเงินตามวนัท่ีมีผลบงัคบัใชด้งัน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง มผีลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน    2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                 เคร่ืองมือทางการเงิน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15                รายได้จากสญัญา 2562

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 2563

ฉบบัท่ี 16 ต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การชาํระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 2563

ฉบบัท่ี 19  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั 
 
(ข)  สกุลเงินที ่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช ้  
ในการด าเนินงานของบริษทั 
 
(ค)  การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณการประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์สินหน้ีรายได้และ
ค่าใชจ่้ายผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการ          
ถือปฏิบัติตามนโยบายบัญชีของบริษัทและแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการ 
ประมาณการซ่ึ งถื อป ฏิบั ติ เช่น เดียวกนในการจัดท างบการเงินส าห รับ ปี ส้ิน สุดวัน ท่ี                              
31 มีนาคม 2561 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมกรอบแนวคิดน้ี
รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั
รวมถึง   การวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน กลุ่ม
ผู ้ประเมินมีการทบทวนข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ี มีนัยส าคัญ
อยา่งสม ่าาเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรมราคาจากนายหน้า หรือ
ราคาตั้งกลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการ
วดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้น ของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ี มีนัยส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัเม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยบ์ริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ       
ประเมินมูลคา่ดงัน้ี 

- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองส าหรับ
สินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย)หรือโดยออ้ม เช่น ไดจ้าก
ราคาส าหรับสินทรัพยน์ั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดส้ามารถ
(ขอ้มูลท่ีไม่สังเกตได)้ 

หากข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยถู์กจดัประเภทล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมท่ีแตกต่างกันการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับ
ตามล าดบัชั้นเดียวกนัของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดมีนยัส าคญัส าหรับการวดั
มูลค่ายติุธรรมโดยรวม ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุ
ข้ึนอยู ่11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3.  บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการ
บริหารหรือในทางกลบั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมี
นยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้นการเก่ียวขอ้งกนันัีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้6ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญั
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ

ประเทศที่

จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์

บริษัทใหญ่

Mitsubishi Electric Corporation ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ41.13

ผ้บริหารสําคัญู

ผูบ้ริหารสาํคญั ญ่ีปุ่น  ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ

ของกิจการไม่วาทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี

รวมถึงกรรมการของบริษทั(ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม)่

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชัน่ คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

และเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั  
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บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย และเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

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

Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Home Appliance 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 Electric Ryoden Air - Conditioning & ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd.  
 

ช่ือกจิการ

ประเทศที่

จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์

Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Setsuyo Astec Corporation ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Ryoden Internationial Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Information Network ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Melco Travel Co., Ltd. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชัน่ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

(ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Trading Corp. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโก้เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Co., Ltd.
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บริษทัมีนโยบายในการก าหนดราคาโดยใชห้ลกัเกณฑ์ “ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาด
ภายใต้เง่ือนไขการค้าทั่วไป” ในการพิจารณาก าหนดราคาส าหรับรายการค้าระหว่างกันทั้ งน้ี          
ใหร้วมถึงรายการซ้ือหรือขายสินคา้การใหห้รือรับบริการดงัรายละเอียดดงัน้ี 
1.  นโยบายก าหนดราคาขายสินคา้ 

- ส าหรับการจ าหน่ายในประเทศก าหนดในอัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนผลิตสินค้า
มาตรฐานโดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์

- ส าหรับการจ าหน่ายต่างประเทศก าหนดราคาโดยใช้วิธีราคาขายต่อทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะ
ตลาดและการแข่งขนัในแต่ละประเทศ 
2.  นโยบายก าหนดราคาซ้ือวตัถุดิบใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนั 
3.  นโยบายก าหนดราคาซ้ือสินทรัพยถ์าวรใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนั 
4.  ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ก าหนดช าระเป็นรายปีตามสัดส่วนของยอดขาย 
5.  ค่าพฒันาผลิตภณัฑก์ าหนดช าระเม่ือมีการเรียกเก็บตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง 
6.  ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคก าหนดค่าบริการภายใต้สัญญาการให้ความช่วยเหลือ          
ดา้นเทคนิคโดยสัญญามีอาย ุ5 ปีต่อสัญญาอตัโนมติัคร้ังละ5ปี 
7.  บริษทัมีสัญญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงโดยก าหนดอตัราค่าเช่าตามหลกัเกณฑม์ูลค่าตลาด 
8.  บริษทัมีสัญญาค่าบริการด้านบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงโดยก าหนดอตัรา
ค่าบริการตามขนาดของพื้นท่ีใชส้อย 
9.  บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื่อเปิดบญัชีธนาคารร่วมทั้งน้ีเพื่อบริหารกระแส
เงินสดโดยรวมของทั้งกลุ่มโดยบริษทัอาจไดรั้บหรือจ่ายดอกเบ้ียตามจ านวนเงินทุนท่ีบริษทัมีอยู ่    
ใช้ไปในอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียระหว่างอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม                
ของธนาคาร 
10.  เงินกูยืมระยะสั้ นและเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัก าหนดอตัราดอกเบ้ียโดยอา้งอิงกบั
อตัราดอกเบ้ียของธนาคาร 
11.  ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ก าหนดช าระตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง 
12.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัก าหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
13.  เงินปันผลรับตามท่ีประกาศจ่าย 
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สัญญาส าคัญทีท่ ากบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค 
บริษทัได้ท าสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะ
ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตในการน้ีบริษัทตกลง          
ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 
ซ่ึงค านวณตามวธีิการท่ีไดต้กลงกนัใหแ้ก่ MELCO สัญญาน้ีมาก าหนดระยะเวลาหา้ปี และสามารถ
ต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละห้าปี ถ้าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้ความจ านงในการ
ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงอยา่งนอ้ยหกเดือนหมดสัญญา 
 
สัญญาเช่าอาคารโรงงาน 
บริษทัท าสัญญาอาคารโรงงานกบับริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัร่วม
โดยบริษทัจะให้เช่าอาคารโรงงานเพื่อเป็นโกดงัเก็บสินคา้สัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลาสองปี
โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีจะต่ออายอุอกไปอีกโดยการแจง้ความ
จ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงอยา่งน้อยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญา ในเดือนพฤษภาคม 
2560 บริษทัไดแ้จง้ต่อสัญญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลาสองปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2562 
 
สัญญาบริหารสินคา้ 
บริษทัท าสัญญาบริหารสินคา้บริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัร่วม
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัตกลงท่ีจะช าระค่าบริการบริหารสินคา้ตามจ านวนและเง่ือนไขท่ี 
ระบุไวใ้นสัญญาดังกล่าว สัญญาฉบับน้ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีและสามารถต่ออายุได้อีก
อตัโนมติัอีกคราวละ1ปี จนกวา่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิกสัญญา 
 
สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัได้ท าสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบบริษทั เมลโค ไทย 
แคปปิตอลด จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะให้บริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัส าหรับเงิน
บาทของบริษทัในการน้ีบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราและวิธีการท่ีตกลงกนั
ตามสัญญาโดยไม่มีก าหนดส้ินสุดสัญญาเวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงในการส้ินสุด
สัญญาตามท่ีก าหนดในสัญญา  
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4.  เงินลงทุนอืน่ 

 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินจ านวน 2,350 ลา้นบาท (31มีนาคม 
2561: 3,300 ล้านบาท) มีระยะเวลาครบก าหนดช าระเกินกว่า3 เดือนถึง 12 เดือน และมีอัตรา
ดอกเบ้ียต่อปีร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 1.60 (31 มีนาคม 2561: ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 1.60) 
 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 
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5.  ลูกหนีก้ารค้า 
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่3 วนั ถึง 30 วนั 
 
6.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

  
ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี30 กนัยายน 
2561 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิไดเ้สียไดร้วมเงินลงทุนใน 
บริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากดั ซ่ึงบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยค านวณจากงบการเงิน
ของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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7.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  การซ้ือจ าหน่ายและโอนท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                             
30 กนัยายน 2561 
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9.  ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญ            
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 
 
10.  เงินปันผล 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี  25 กรกฎาคม 2561 ผู ้ถือหุ้น              
มีมติอนุมัติก าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.35 บาท เป็นจ านวนเงิน 359.70 ล้านบาท            
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม 2561 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี  26 กรกฎาคม 2560 ผู้ถือหุ้น              
มีมติอนุมัติก าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 30.36 บาท เป็นจ านวนเงิน 667.92 ล้านบาท            
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม 2560 
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11.  เคร่ืองมือทางการเงิน  
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม  
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 

 
 
มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย อา้งอิงราคาซ้ือล่าสุดจากตลาด
หลกัทรัพย ์
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเงินให้กูยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน เจ้าหน้ีการค้าและ     
เจา้หน้ีอ่ืนมีราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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12.  ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้อง 

 
 
บริษทัได้ท าสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบบัส าหรับยานพาหนะโดยมีระยะเวลาเช่าส่ีปีและห้าปี
ส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนั จนถึงปี 2564 ในการบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่า
ต่อปีท่ีแตกต่างกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
13.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมติัแผน
หุ้นทุนซ้ือคืน (“แผน”) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินภายใตแ้ผนดงักล่าว
บริษทัจะซ้ือหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นของบริษทัท่ีออกและช าระแลว้200,000หุ้นจากผูถื้อ
หุ้นเดิมหรือมูลค่าหุ้นละ 440บาท และมีจ านวนเงินสูงสุดท่ีไดรั้บอนุมติัส าหรับการซ้ือหุ้นคืนคือ 
968ล้านบาท บริษัทสามารถซ้ือหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)       
ช่วงระหวา่ง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561 น้ี สามารถหุ้นท่ีซ้ือน าออกขายไดอี้กคร้ังหลงัจาก 
6 เดือนไม่แต่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 
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14.  การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหวา่งกาลปี 2561 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบได้
มีจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2561 ดงัน้ี 
 

 

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั
มากกวา่ 
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งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก่าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 และรายงานการสอบ

ทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ี แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจ  ณ วนัท่ี  21 ธนัวาคม 256 1ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ี แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ไดเ้สียและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก่าเดือนส้ินสุดวนัที  
21 ธนัวาคม 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย
และงบแสดงการ เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธ่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวาเดือนส้ินสุดวนัที  21 
ธันวาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อย(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของ
บริษทันยงอีเลคทริกกดจั าก(มหาชน)ซ่ึงผูบ้ริการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
บริหารของการเงินระหวา่งกาล ตามมาตรฐาน การบญัชี ฉบบัท่ี  34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้เก่ียวขอ้งกบัขอ้สรุปทางการเงินระหวางกาล
ดงักล่่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี มีขอบเขตจ ากัดว่า การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมันว่าจะพบเร่ืองท่ี มีนัยส าคัญ
ทั้งหมดซ้ึง อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ี สอบทาน  
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ขอ้สรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบสิงที เป็นเหตุให้เช่ือวา่งบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี  34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
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บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2561 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
 
หมายเหตุ  สารบญั 
1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินะหวา่งกาล 
3   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
4   เงินลงทุนอ่ืน 
5   ลูกหน้ีการคา้ 
6   เงินลงทุนในบริษทั 
7   ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชย ์
9   หุน้ทุนคืน 
10   ส่วนงานด าเนิน 
11   ก าไรหุน้ต ่าขั้นพื้นฐาน 
12   เงินปันผล 
13   เคร่ืองมือทางการ 
14   ภาระผกูพนักบกิจการท่ี ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15   การจดัประเภทรายการให ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 
2561 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
และมีท่ีอยู่จดทะเบียน ตั้งอยู่เลขท่ี 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี     
จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2536 
บริษัทใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ Mitsubishi Electric Corporation (ถือหุ้นร้อยละ13)ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น บริษัทด าเนินหลักธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เคร่ืองหมายการ “มิตซูบิชิ” โดยบริษัทได้รับลิขสิทธ์ิและ
เทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 
2.  เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
(ปรับปรุงองค์การรายงาน2560)เร่ือง ทางการเงินระหว่างกาลรวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูล
เพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินนสุดวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทาง
การเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี ไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงัน้ี
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี    
1มีนาคม 2560 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ี ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้ง
กบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที  1 มีนาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติัการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
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ปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชีวธีิการ
ค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขา้งตน้สภาวชิาชีพบญัชีได้
ออกและปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและบริษทัไม่ไดใ้ช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั จะมีผลกระทบ
ที มีสาระส าคญัซ่ึคาดว่างบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นงานแรก มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระย  ะเวลาบญัชีท่ี เร่ิมในหรือหลงัวนั
ที  1 มกราคม ต่อไป 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง มผีลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  7* การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน    2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9*                 เคร่ืองมือทางการเงิน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15                รายได้จากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  32* การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 2563

ฉบบัท่ี 16* ต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การชาํระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 2563

ฉบบัท่ี 19*  
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายไดจ้  านวนเงินและ
ช่วงเวลาท่ี รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ(หรือ ณ ขณะท่ี)กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการ
ใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวาจะไดรั้บ  
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ี เกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี  15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของบริษทั 
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(ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่การด้อยค่าและการตดัรายการรวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียงขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ี 
อาจเกิดจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ัง
แรกต่องบการเงินของบริษทั 
 
(ข)  สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี ใชใ้น
การด าเนินงานของบริษทั 
 
(ค)  การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณการประมาณและข้อสมมติหลายประการซ่ึงมีผลต่อการกระทบ
ก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยห์น้ีรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 
ผลท่ี เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไวใ้นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลผูบ้ริหารไดมี้การ
ใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายบญัชีของบริษทัและแหล่งข้อมูล
ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมกรอบแนวคิดน้ี
รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั 
รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
กลุ่มผูป้ระเมินวา่การทบทวนขอ้มูลท่ีค่าสามารถสังเกตไดแ้ละปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญั
อย่างสม ่าเสมอหากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า 
หรือการราคาตั้งกลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุป
เก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยบ์ริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
ยุติธรรมมูลค่าเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่ดงัน้ี 

- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยอ์ยา่งเดียว 

- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงราคาขายหรือโดยออ้มเช่น ไดม้าจากราคา 
ส าหรับ สินทรัพยน์ั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยใูนขอ้มูลระดบั 1 

- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้
สามารถ(ขอ้มูลท่ีไม่สังเกตได)้ 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยถู์กจดัประเภทของมูลค่ายุติธรรมท่ี แต
ต่างกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดับตามล าดบัชั้นเดียวกนั
ของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสมมติท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุข้ออยู่ 12 เคร่ืองมือ     
ทางการเงิน 
 
3.  บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงินจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับ
บริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่าง    
มีนัยส าคญัต่อบุคคลหรือกจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั
หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคล
หรือกิจการ การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้6ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญั
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
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ช่ือกจิการ

ประเทศที่

จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์

บริษัทใหญ่

Mitsubishi Electric Corporation ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ41.13

ผ้บริหารสําคัญู

ผูบ้ริหารสาํคญั ญ่ีปุ่ น  ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ

ของกิจการไม่วาทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี

รวมถึงกรรมการของบริษทั(ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม)่  
กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชัน่ คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

และเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย และเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั

บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Home Appliance Co., Ltd. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd. ไตห้วนั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Ryoden Air - Conditioning & ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd.  
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ช่ือกจิการ

ประเทศที่

จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์

Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Setsuyo Astec Corporation ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Ryoden Internationial Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Information Network ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Melco Travel Co., Ltd. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชัน่ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

(ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric Trading Corp. ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

บริษทั เมลโก้เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั

Co., Ltd.  
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บริษทัมีนโยบายในการก าหนดราคาโดยใช้หลกัเกณฑ์ “ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาด
ภายใตเ้ง่ือนไขการคา้ทัว่ไป” ในการพิจารณาก าหนดราคาส าหรับรายการคา้ระหว่างกนัทั้งน้ีให้
รวมถึงรายการซ้ือหรือขายสินคา้การใหรั้บบริการ ดงัรายละเอียดติอไปน้ี 
1.  นโยบายก าหนดราคาขายสินคา้ 

- ส าหรับการจ าหน่ายในประเทศ ก าหนดในอัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนผลิตสินค้า
มาตรฐานโดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์

- ส าหรับการจ าหน่ายต่างประเทศก าหนดราคาโดยใชว้ธีิราคาขายต ่าอยูก่บัภาวะตลาดและ
การแข่งขนัในแต่ละประเทศ 
2.  นโยบายก าหนดราคาซ้ือวตัถุดิบใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนั 
3.  นโยบายก าหนดราคาซ้ือสินทรัพยถ์าวรใชร้าคาท่ีตกลงร่วมกนั 
4.  ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้าหนดช าระเป็นรายปีตามสัดส่วนของยอดขาย 
5.  ค่าพฒันาผลิตภณัฑา์หนดช าระเม่ือมีการเรียกเก็บตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง 
6.  ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคก าหนดค่าบริการภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือดา้น
เทคนิคโดยสัญญามีอาย ุ5 ปี สัญญาอตัโนมติั 
7.  บริษทัมีสัญญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงโดยกาหนดอตัราค ่าเช่าตามหลกัเกณฑม์ูลค่าตลาด 
8.  บริษทัมีสัญญาค่าบริการด้านบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงโดยกาหนดอตัรา
ค่าบริการตามขนาดของพื้นท่ีใชส้อย 
9.  บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื่อเปิดบญัชีธนาคารร่วมกบัทั้งน้ีบริหารกระแส
เงินสดโดยรวมของทั้งกลุ่มโดยบริษทัอาจไดรั้บหรือจ่ายดอกเบ้ียตามจ านวนเงินทุนท่ีบริษทัมีใชไ้ป
ในอัตราดอกเบ้ียถั่ว เฉ ล่ียระหว่างอัตราดอกเบ้ี ยเงินฝากและอัตราดอกเบ้ี ยเงินกู้ยืมของ          
สถาบนัการเงิน 
10.  เงินกูย้ืมระยะสั้ นและเงินให้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัก าหนดอตัราดอกเบ้ียโดยอา้งอิงกบั
อตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 
11.  ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ก าหนดช าระตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง 
12.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัก าหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค าตอบแทนและตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
13.  เงินปันผลรับตามท่ีประกาศจ่าย 
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สัญญาส าคัญทีท่ ากบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค 
บริษทัได้ท าสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะ
ให้ขอ้มูลด้านเทคนิคและความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตในการน้ีบริษทัตกลงท่ี 
จะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการ 
ขายสินคา้พฒันาผลิตภณัฑค์่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคซ่ึงค านวณตามวธีิการท่ีไดต้กลงใหแ้ก่ 
MELCO สัญญาน้ีมาก าหนดระยะเวลาห้าปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละ  
ห้าปีถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้ความจ านงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึง
นอ้ยหกเด่ือนหมดสัญญา 
 
สัญญาเช่าอาคารโรงงาน 
บริษทัท าสัญญาอาคารโรงงานกบับริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัร่วม
โดยบริษทัจะให้เช่าอาคารโรงงานเพื่อเป็นโกดงัเก็บสินคา้สัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลาสองปี
โดยมีอตัราเช่าและค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีจะต่ออายุออกไปอีกโดยการแจง้ความ
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จ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงอยา่งน้อยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 
2560 บริษทัไดแ้จง้ต่อสัญญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลาสองปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 
สัญญาบริหารสินคา้ 
บริษทัท าสัญญาบริหารกับค้าบริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากัดร่วม
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัตกลงท่ีจะช าระค่าบริการ บริหารสินคา้ตามจ านวนและเง่ือนไขท่ี 
ระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าวสัญญาฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลาหน่ึงและสามารถต่ออายไุดอี้กอตัโนมติั
อีกคราวละฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิก1ปีจนกวา่สัญญา 
 
สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัได้ท าสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโค ไทย 
แคปปิตอลจ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะให้บริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัส าหรับเงิน
บาทของบริษทัในการน้ีบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราและวิธีการท่ีตกลงกนั
ตามสัญญาโดยไม่มีก าหนดส้ินสุดสัญญาเวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงในการส้ินสุด
สัญญาตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 
4.  เงินลงทุนอืน่ 
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ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินจ านวน 2,100 ลา้นบาท(31มีนาคม 
2561: 3,300 ล้านบาท) มีระยะเวลาครบก าหนดช าระ 12 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25       
ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี(31 มีนาคม 2561: ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี ) 
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5.  ลูกหนีก้ารค้า 
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6.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
 

ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างงวดเก่าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2561 
ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียไดร้วมเงิน
ลงทุนใน บริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากดั ซ่ึงบนัทึกตามวิธีจ  าส่วนไดเ้สียโดยค านวณจาก
งบการเงินของบริษทัดงักล่าวซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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7.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 
 
 
8.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

เม่ื อว ัน ท่ี  13 ธันวาคม  2561 สภานิ ติบัญญั ติแ ห่ งชาติได้พิ จารณ าป รับป รุง ร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม         
หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั บริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในงวดท่ีร่างปรับปรุง
ดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวจะท าให้
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในงวดท่ีมีการแกไ้ขและรับรู้
ตน้ทุน บริการในอดีตในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเพิ่มข้ึนโดยประมาณจ านวน 51 ลา้นบาท และ 51 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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9.  หุ้นทุุนซ้ือคืน 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 คณะกรรมการมีมติ

อนุมติัแผนหุ้นทุนซ้ือคืน (“แผน”) โดยมีวตัถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินภายใต้
แผนดังกล่าวบริษัทจะซ้ือหุ้นคืนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของหุ้นของบริษัทท่ีออกและช าระแล้ว
2,200,000 หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมมูลค่าหุ้นละ 440บาท และมีจ านวนเงินสูงสุดท่ีไดรั้บอนุมติัส าหรับ
การซ้ือหุ้นคืนคือ  968 ล้านบาทบริษัทสามารถซ้ือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”)ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561 หุน้ท่ีซ้ือสามารถน า
ออกขายไดอี้กคร้ังหลงัจาก 6 เดือนไม่แต่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ 
 
เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 บริษทัหุ้นคืนจ านวน 2.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 440 บาท เป็นจ านวนเงิน 
968 ลา้นบาท และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ้ือหุ้นคืนจ านวน 2.42 ล้านบาท รวมเป็นตน้ทุน
ทั้งหมด 970 ลา้นบาท 
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11.  ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 ค านวณจากก าไร ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าาหนกั แสดงการค านวณ
ดงัน้ี 
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12.  เงินปันผล 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ผูถื้อหุ้น

มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 16.35 บาท เงินเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน
359.70 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนสิงหาคม 2561 ในการประชุม
สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัก าไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 30.36 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 667.92 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว    
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม 2560 
 
13.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมไม่แต่รวมถึงการ
แสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหาก
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย อา้งอิงราคาล่าสุดจากตลาด
หลกัทรัพย ์
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เจ้าหน้ีการค้าและ     
เจา้หน้ีอ่ืน มีราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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14.  ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบบัส าหรับยานพาหนะโดยมีระยะเวลาเช่าส่ีและหา้ปีส้ินสุด
ในระยะเวลาต่าง ๆ กนั จนถึงปี 2564 ในการน้ีบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่าต่อปีท่ี 
แตกต่างกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
15.  การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหวา่งกาลปี 2561 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ
มีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2561 ดงัน้ี
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การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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4.2  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,594,251                 1,572,384                569,440                   20.15 20.58 8.72

เงินลงทนุชัว่คราว 2,350,000                 2,350,000                2,100,000                29.71 30.76 32.16

ลูกหน้ีการคา้ 1,085,167                 995,685                   812,987                   13.72 13.03 12.45

ลูกหน้ีอ่ืน 89,882                      60,316                      64,966                      1.14 0.79 0.99

เงินปันผลคา้งรับ - - 114,361                   - - 1.75

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,387                      41,803                      21,145                      0.19 0.55 0.32

สินคา้คงเหลือ 1,001,719                 843,890                   1,043,569                12.66 11.05 15.98

สินทรัพยห์มนุวียนอ่ืน 12,153                      7,068                        8,498                        0.15 0.09 0.13

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,148,559                 5,871,146                4,734,963                77.72 76.86 72.51

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุเผ่ือขาย 6,798                         7,155                        5,029                        0.09            0.09            0.08            

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 18,485                      18,595                      18,256                      0.23            0.24            0.28            

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 157,362                    157,362                   157,362                   1.99            2.06            2.41            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 4,189                         4,189                        4,189                        0.05            0.05            0.06            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,447,186                 1,446,131                1,450,164                18.29         18.93         22.21         

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 43,126                      41,131                      41,189                      0.55            0.54            0.63            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 60,903                      69,312                      92,714                      0.77            0.91            1.42            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 24,315                      24,110                      26,251                      0.31            0.32            0.40            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,762,364                 1,767,985                1,795,154                22.28         23.14         27.49         

รวมสินทรัพย์ 7,910,923                 7,639,131                6,530,117                100.00       100.00       100.00       

30 มถุินายน 2561 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2561

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

เพิม่-ลด

( พนับาท )                                                         สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 800,157                    672,346                   648,300                   10.11 8.80 9.93

เจา้หน้ีอ่ืน 331,465                    486,392                   338,393                   4.19 6.37 5.18

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,028                         0.00 0.00 0.04 0.00 0.00

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 23,347                      25,181                      31,379                      0.30 0.33 0.48

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,157,997                 1,183,919                1,018,072                14.64 15.50 15.59

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 106,131                    137,143                   122,082                   1.34 1.80 1.87

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน225,490                    230,139                   233,838                   2.85 3.01 3.58

เงินกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 14,505                      14,481                      14,469                      0.18 0.19 0.22

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 346,126                    381,763                   370,389                   4.38 5.00 5.67

รวมหนีสิ้น 1,504,123                 1,565,682                1,388,461                19.01 20.50 21.26

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 220,000                    220,000                   220,000                   2.78 2.88 3.37

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 220,000                    220,000                   220,000                   2.78 2.88 3.37

หุ้นทนุซ้ือคืน (970,420) (14.86)

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 726,100                    726,100                   726,100                   9.18 9.51 11.12

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 22,000                      22,000                      22,000                      0.28 0.29 0.34

ทนุสาํรองอ่ืน 420,000                    420,000                   420,000                   5.31 5.50 6.43

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,017,474                 4,683,837                4,724,165                63.42 61.31 72.34

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,226                         1,512                        (189) 0.02 0.02 (0.003)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,406,800                 6,073,449                5,141,656                80.99 79.50 78.74

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,910,923                 7,639,131                6,530,117                100.00 100.00 100.00

30 มถุินายน 2561 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2561

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

เพิม่-ลด

( พนับาท )                                                         สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561
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การวเิคราะห์แสดงฐานะการเงินของบริษัท กันยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
 
วธีิแนวตั้ง 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส 
มี ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 พบวา่  

 ในไตรมาสท่ี 1 มีสินทรัพยร์วมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 77.72 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 20.15 เงินลงทุนชัว่คราวร้อยละ 29.71 ลูกหน้ีการคา้ร้อยละ 13.72 ลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 
1.14 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกันร้อยละ 0.19 สินค้าคงเหลือร้อยละ 12.66 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.15 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเงินลงทุนเผื่อขายร้อยละ 
0.09 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมร้อยละ 0.23 เงินลงทุน
ในระยะยาวอ่ืนร้อยละ 1.99 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนร้อยละ 0.05 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ร้อยละ 18.29 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนร้อยละ 0.55 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีร้อยละ 0.77 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 0.31 
 ในส่วนของหน้ีและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย
หน้ีสินรวมร้อยละ 19.01 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เจา้หน้ีการคา้ร้อยละ 10.11 
เจา้หน้ีอ่ืนร้อยละ 4.19 ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายร้อยละ 0.04 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.30 หน้ีสินไม่
หมุนเวียน ประมาณค่าประกนัความเสียหายร้อยละ 1.34 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ประโยชน์ร้อยละ 2.85 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 0.18 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อ
หุ้นรวมร้อยละ 80.99 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ ทุนหุ้นสามญัร้อยละ 2.78
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญัร้อยละ 9.18 ทุนส ารองตามกฏหมายร้อยละ 0.28 
 ในไตรมาสท่ี 2 มีสินทรัพย์รวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 76.86 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 20.58 เงินลงทุนชัว่คราวร้อยละ 30.76 ลูกหน้ีการคา้ร้อยละ 13.03 ลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 
0.79 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกันร้อยละ 0.55 สินค้าคงเหลือร้อยละ 11.05 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.09 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเงินลงทุนเผื่อขายร้อยละ 
0.09 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมร้อยละ 0.24 เงินลงทุน
ในระยะยาวอ่ืนร้อยละ 2.06 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนร้อยละ 0.05 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์



152 
 

ร้อยละ 18.93 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนร้อยละ 0.54 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีร้อยละ 0.91
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 0.32 
 ในส่วนของหน้ีและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย
หน้ีสินรวมร้อยละ 20.50 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เจา้หน้ีการคา้ร้อยละ 8.80
เจา้หน้ีอ่ืนร้อยละ 6.37 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.33 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ประมาณค่าประกนั
ความเสียหายร้อยละ 1.80 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับประโยชน์ร้อยละ 3.01 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 0.19 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้รวมร้อยละ 79.50 เม่ือ
พิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ ทุนหุ้นสามญัร้อยละ 2.88ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ     
ร้อยละ 9.51 ทุนส ารองตามกฏหมายร้อยละ 0.29 

ในไตรมาสท่ี 3 มีสินทรัพย์รวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 72.51 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 8.72 เงินลงทุนชัว่คราวร้อยละ 32.16 ลูกหน้ีการคา้ร้อยละ 12.45 ลูกหน้ีอ่ืนร้อยละ 
0.99 เงินปันผลคา้งรับร้อยละ 1.75 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัร้อยละ 0.32 สินคา้
คงเหลือร้อยละ 15.98 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.13 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเงิน
ลงทุนเผื่อขายร้อยละ 0.08 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบว่ามีรายการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม
ร้อยละ 0.28 เงินลงทุนในระยะยาวอ่ืนร้อยละ 2.41 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนร้อยละ 0.06 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ร้อยละ 22.21 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนร้อยละ 0.63 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีร้อยละ 1.42 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 0.40 
 ในส่วนของหน้ีและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบด้วย
หน้ีสินรวมร้อยละ 21.26 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแลว้พบวา่มีรายการ เจา้หน้ีการคา้ร้อยละ 9.93
เจา้หน้ีอ่ืนร้อยละ 5.18 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนร้อยละ 0.48 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ประมาณค่าประกนั
ความเสียหายร้อยละ 1.87 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับประโยชน์ร้อยละ 3.58 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 0.22 และยงัประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวมร้อยละ 78.71 เม่ือ
พิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ ทุนหุน้สามญัร้อยละ 3.37 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
ร้อยละ 11.12 ทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 0.34 
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การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท กนัยงอเิลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
 
วธีิแนวตั้ง 
      จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั กนัยงอิเลคทริก จ ากดั (มหาชน)     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยวิธีการวเิคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส 
คือ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3  
 ในไตรมาสท่ี 1 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย รายได้จากการขาย
และการใหบ้ริการ 97.24 รายไดจ้ากการลงทุน 0.92 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1.36 รายไดอ่ื้น 
0.48 ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 85.08 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4.34 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 8.62  ก าไรขั้นตน้ 1.58 
 ในไตรมาสท่ี 2 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
และการให้บริการ 94.99 รายได้จากการลงทุน 4.55  รายได้อ่ืน 0.46 ตน้ทุนขายและตน้ทุนการ
ให้บริการ 83.60 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 6.88 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8.73  ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนสุทธิ 0.15 ก าไรขั้นตน้ 1.22 
 ในไตรมาสท่ี 3 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
และการให้บริการ 91.15 รายได้จากการลงทุน 8.08  รายได้อ่ืน 0.77 ตน้ทุนขายและตน้ทุนการ
ให้บริการ 83.16 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 5.21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.33  ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนสุทธิ 0.21 ก าไรขั้นตน้ 2.49 
  



155 
 

 
4.3  การวเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,594,251               1,572,384               569,440                 (21,867) (1.37) (1,002,944) (63.78)

เงินลงทนุชัว่คราว 2,350,000               2,350,000               2,100,000              0 0 (250,000) (10.64)

ลูกหน้ีการคา้ 1,085,167               995,685                  812,987                 (89,482) (8.25) (182,698) (18.35)

ลูกหน้ีอ่ืน 89,882                     60,316                    64,966                    (29,566) (32.89) 4,650 8

เงินปันผลคา้งรับ - - 114,361                 - - 114,361 -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,387                     41,803                    21145 26,416 172 (20,658) (49.42)

สินคา้คงเหลือ 1,001,719               843,890                  1,043,569              (157,829) (15.76) 199,679 24

สินทรัพยห์มนุวียนอ่ืน 12,153                     7,068                       8,498                      (5,085) (41.84) 1,430 20

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,148,559               5,871,146               4,734,963              (277,413) (4.51) (1,136,183) (19.35)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุเผ่ือขาย 6,798                       7,155                       5,029                      357                  5.25           (2,126) (29.71)

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 18,485                     18,595                    18,256                    110                  0.60           (339) (1.82)

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 157,362                  157,362                  157,362                 -                  -            0 0.00

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 4,189                       4,189                       4,189                      -                  -            0 0.00

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,447,186               1,446,131               1,450,164              (1,055) (0.07) 4,033 0.28

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 43,126                     41,131                    41,189                    (1,995) (4.63) 58 0.14

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 60,903                     69,312                    92,714                    8,409 13.81 23,402 33.76

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 24,315                     24,110                    26,251                    (205) (0.84) 2,141 8.88

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,762,364               1,767,985               1,795,154              5,621 0.32 27,169 1.54

รวมสินทรัพย์ 7,910,923               7,639,131               6,530,117              (271,792) (3.44) (1,109,014) (14.52)

30 มถุินายน 2561 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2561

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

เพิม่-ลด

( พนับาท )                                                         สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บาท % บาท %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 800,157                  672,346                  648,300                 (127,811) (15.97) (24,046) (3.58)

เจา้หน้ีอ่ืน 331,465                  486,392                  338,393                 154,927 46.74 (147,999) (30.43)

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,028                       0 0 (3,028) (100.00) 0 -

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 23,347                     25,181                    31,379                    1,834 7.86 6,198 24.61

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,157,997               1,183,919               1,018,072              25,922 2.24 (165,847) (14.01)

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 106,131                  137,143                  122,082                 31,012 29.22 (15,061) (10.98)

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 225,490                  230,139                  233,838                 4,649 2.06 3,699 1.61

เงินกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 14,505                     14,481                    14,469                    (24) (0.17) (12) (0.08)

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 346,126                  381,763                  370,389                 35,637 10.30 (11,374) (2.98)

รวมหนีสิ้น 1,504,123               1,565,682               1,388,461              61,559 4.09 (177,221) (11.32)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 220,000                  220,000                  220,000                 0 0.00 0 0.00

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 220,000                  220,000                  220,000                 0 0.00 0 0.00

หุ้นทนุซ้ือคืน 970,420-                 0 - (970,420) -

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 726,100                  726,100                  726,100                 0 0.00 0 0.00

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 22,000                     22,000                    22,000                    0 0.00 0 0.00

ทนุสาํรองอ่ืน 420,000                  420,000                  420,000                 0 0.00 0 0.00

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,017,474               4,683,837               4,724,165              (333,637) (6.65) 40,328 0.86

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,226                       1,512                       (189) 286 23.33 (1,701) (112.50)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,406,800               6,073,449               5,141,656              (333,351) (5.20) (931,793) (15.34)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,910,923               7,639,131               6,530,117              (271,792) (3.44) (1,109,014) (14.52)

30 มถุินายน 2561 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2561

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

เพิม่-ลด

( พนับาท )                                                         สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2
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การวเิคระห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
 
ตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโน้ม  
 จากการวิเคราะห์การเงินของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
แนวนอนซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส มีไตรมาสท่ี 1 ไตมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 
ประจ าปี 2561 ซ่ึงแสดงเก่ียวกับจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
พบวา่ 
 จากการเปรียบเทียบไตรมาสท่ี 2 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสท่ี 2 กบั 
ไตรมาสท่ี 1 แปลความหมายได้ว่ากิจการมีสินทรัพยร์วมลดลง 271,792 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 
3.44 เม่ือทียบกบั ไตรมาสท่ี 2 ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนรวมลดลง 277,413 พนับาท คิด
เป็นร้อยละ 4.50 และในส่วนของสินทรัพยไ์หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน 5,621 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 
0.32 และรวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 61,559 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 4.09 ในส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงไป 
333,351พนับาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 
 จากการเปรียบเทียบไตรมาสท่ี 3 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสท่ี 3 กบั 
ไตรมาสท่ี 2 แปลความหมายไดว้า่กิจการมีสินทรัพยร์วมลดลง 1,109,014 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 
14.52 เม่ือทียบกบั ไตรมาสท่ี 2 ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนรวมลดลง 1,136,183 พนับาท        
คิดเป็นร้อยละ 19.35 และในส่วนของสินทรัพยไ์หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน 27,169 พนับาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.54 และรวมหน้ีสินลดลง 177,221 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 11.32 ในส่วนของผูถื้อหุ้น
ลดลงไป 931,795 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 15.34 
 สรุป เม่ือมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน พบวา่กลุ่มท่ี 1 คือไตรมาสท่ี 2 กบั ไตร
มาสท่ี 1 ดีกวา่กลุ่มท่ี 2 คือ ไตรมาสท่ี 3 กบั ไตรมาสท่ี 2 เพราะกลุ่ม 1 กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวยีน
ท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่กลุ่มท่ี 2 และสินทรัพยร์วมลดลงนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 2 อีกดว้ย 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้าการขายและการให้บริการ 1,986,789               2,036,023               1,478,036              49,234            2.48           (557,987) (27.41)

รายไดจ้ากการลงทนุ 18,722                     97,598                    130,963                 78,876            421.30      33,365 34.19

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 27,702                     -                           - (27,702) (100.00) 0 0.00

รายไดอ่ื้น 9,879                       9,895                       12,456                    16                    0.16           2,561 25.88

รวมรายได้ 2,043,092               2,143,516               1,621,455              100,424          4.92           (522,061) (24.36)

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 1,738,249               1,791,981               1,348,429              53,732            3.09 (443,552) (24.75)

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 88,711                     147,552                  84,481                    58,841            66.33 (63,071) (42.74)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 176,147                  187,231                  167,507                 11,084            6.29 (19,724) (10.53)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                           3,153                       3,348                      3,153              195 6.18

รวมค่าใช้จ่าย 2,003,107               2,129,917               1,603,765              126,810          6.33 (526,152) (24.70)

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (1,022) 620 (339) 1,642              (160.67) (959) (154.68)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 38,963 14,219 17,351 (24,744) (63.51) 3,132 22.03

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6,724) 11,844 22,977 18,568            (276.15) 11,133 94.00

กาํไรสําหรับงวด 32,239 26,063 40,328 (6,176) (19.16) 14,265 54.73

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (926) 357 (2,126) 1,283 (138.55) (2,483) (695.52)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 185 (71) 425 (256) (138.38) 496 (698.59)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (741) 286 (1,701) 1,027 (138.60) (1,987) (694.76)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 31,498                     26,349                    38,627                    (5,149) (16.35) 12,278 46.60        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.47                         1.18                         1.98                        

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

                            สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

30 มถุินายน 2561 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2561

( พนับาท )

เพิม่-ลด

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2
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การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท กนัยงอเิลคทริก จ ากดั (มหาชน)  
 
วธีิแนวนอนและวธีิแนวโน้ม 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเส็รจของ บริษทั กนัยงอิเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ประจ าปี 2561 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวนอนซ่ึงแสดง
เก่ียวกบัจ านวนเงินร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 การปรียบเทียบ 

จากการเปรียบเทียบท่ี 1 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาสท่ี 2 กบัไตรมาส    
ท่ี 1 แปลความหมายได้ว่ากิจการมีรายไดร้วมเพิ่มข้ึน 100,424 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 4.92 รวม
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 126,810 พันบาท คิดเป็นร้อยละ 6.33 ส่วนของก าไรส าหรับงวดลดลง 6,76       
พนับาท คิดเป็นร้อยละ 19.16 

จากการเปรียบเทียบท่ี 2 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 3 กบัไตรมาส    
ท่ี 2 แปลความหมายได้ว่ากิจการมีรายได้รวมลดลง 522,061 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 24.36 รวม
ค่าใช้จ่ายลดลง 526,152 พนับาท คิดเป็นร้อยละ 24.70 ส่วนของก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึน 14,265 
พนับาท คิดเป็นร้อยละ 54.73 

สรุปจากการเปรียบเทียบ 1 และ 2 พบวา่ การเปรียบเทียบท่ี 2 บริหารดีกวา่ 1 เพราะกิจการ
มีก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึนมากกวา่ ดงันั้นจึงควรบริหารกิจการให้เพิ่มยอดขายอาจจะท าไดจ้ากการ
โฆษณาท่ีมากข้ึนและลดตน้ทุนลงเพื่อใหกิ้จการเพิ่มข้ึนท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 
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4.4  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 
4.4.1  อตัราส่วนสภาพคล่อง    

เงินทุนหมุนเวยีน = สินทรัพยห์มุนเวยีน – หน้ีสินหมุนเวียน  
 ไตรมาส 1  = 6,148,559 – 1,157,997 = 4,990,562  พนับาท   
 ไตรมาส 2  = 5,871,146 – 1,183,919 = 4,687,227  พนับาท  
 ไตรมาส 3  = 4,734,963 – 1,018,072 = 3,716,891  พนับาท  
 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน = สินทรัพยห์มุนเวยีน  

   หน้ีสินหมุนเวยีน  
  ไตรมาส 1   =  6,148,559  = 5.31  เท่า 
                            1,157,997 
  ไตรมาส 2   =  5,871,146  = 4.96  เท่า 

    1,183,919 
  ไตรมาส 3   =  4,734,963  = 4.65  เท่า 

    1,018,072 
  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว = สินทรัพยห์มุนเวยีน-สินคา้คงเหลือ-ค่าใช่จ่ายล่วงหนา้ 
   หน้ีสินหมุนเวยีน 

  ไตรมาส 1   =  6,148,559 – 1,001,719  = 4.44  เท่า 
1,157,997 

  ไตรมาส 2   =  5,871,146 – 843,890  = 4.25  เท่า 
           1,183,919 

  ไตรมาส 3   =  4,734,963 – 1,043,569  = 3.63  เท่า 
             1,018,072 

 
4.4.2  อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน 
 อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี  =      ขายสุทธิ 

             ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 
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ไตรมาส 2   =  2,036,023  = 1.82  คร้ัง 
    1,115,525 

  ไตรมาส 3 =  1,478,036  = 1.53  คร้ัง 
            966,977 
 
อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ  =          ตน้ทุนขาย 

สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย 
  ไตรมาส 2  =  1,791,981  = 1.94  รอบ 

     922,805 
  ไตรมาส 3  =  1,348,429  =  1.43  รอบ 

     943,730 
  

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร  =    ขายสุทธิ 
สินทรัพยถ์าวรสุทธิถวัเฉล่ีย 

  ไตรมาส 2  =  2,036,023  =  1.41  คร้ัง 
    1,446,659 

  ไตรมาส 3  =  1,478,036  =  1.02  คร้ัง 
    1,448,148 

  
อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  =           ขายสุทธิ 

สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 
  ไตรมาส 2  =  2,036,023  =  0.26  คร้ัง 

    7,775,027 
  ไตรมาส 3  =  1,478,036  =  0.2  คร้ัง 

    7,084,624 
  

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเก็บหน้ี  =  จ  านวนวนัในรอบปีบญัชี 
   อตัราการหมุนของลูกหน้ี 

  ไตรมาส 2  =  90    =  49  วนั 
   1.82 
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ไตรมาส 3  =  90    =  59  วนั 
    1.53 

  
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้  =  จ  านวนวนัในรอบปีบญัชี 

       อตัราการหมุนของสินคา้ 
  ไตรมาส 2  =  90    =  46  วนั 

   1.94 
  ไตรมาส 3  =  90    =  63  วนั 

   1.43 
 
4.4.3  อตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน 
 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  =   หน้ีสินรวม 

            สินทรัพยร์วม 
  ไตรมาส 1  =  1,504,123  =  0.19  เท่า 

    7,910,923 
  ไตรมาส 2  =  1,565,682  =  0.20  เท่า 

    7,639,131 
  ไตรมาส 3  =  1,388,461  =  0.21  เท่า 

    6,530,117 
  

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  =   หน้ีสินรวม 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  ไตรมาส 1  =  1,504,123  =  0.23  เท่า 
    6,406,800 

  ไตรมาส 2  =  1,565,682  =  0.26  เท่า 
    6,073,449 

  ไตรมาส 3  =  1,388,461  =  0.27  เท่า 
    5,141,656 
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4.4.4  อตัราส่วนสมรรถภาพในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้  =  ก าไรขั้นตน้ X 100 

ขายสุทธิ 
  ไตรมาส 2 =  13,599 x 100  =  0.66 % 
                               2,036,023 
  ไตรมาส 3 =  17,690 x 100  =  1.2 % 

                    1,478,036 
  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  =  ก าไรจากการด าเนินงาน X 100 
ขายสุทธิ 

  ไตรมาส 2 =  14,219 x 100  =  0.7 % 
                2,036,023 

  ไตรมาส 3 =  17,351 x 100  =  1.17 % 
                 1,478,036 

  
อตัราก าไรสุทธิ  =  ก าไรสุทธิ X 100 

       ขายสุทธิ 
   

ไตรมาส 2 =  26,349 x 100  =  1.3 % 
                 2,036,023 

  ไตรมาส 3 =  38,627 x 100  =  2.61 % 
                 1,478,036 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =  ก าไรสุทธิ X 100 
สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

  ไตรมาส 2 =  26,349 x 100  =  0.34 % 
                 7,775,027 

  ไตรมาส 3 =  38,627 x 100  =  0.54 % 
                7,084,624 
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อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  =            ก าไรสุทธิ X 100 
           ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัเฉล่ีย 

  ไตรมาส 2 =  26,349 x 100  =  0.42 % 
      6,240,125 

  ไตรมาส 3 =  38,627 x 100  =  0.69 % 
      5,607,553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

4.5  การวเิคราะห์เปรียบเทียบกบับริษัทคู่แข่ง 

4.5.1 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

งบแสดงฐานะการเงิน 

                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยง

อเีลคทริก จํากดั 

(มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล 

อนิเตอร์เนช่ันแนล 

จํากดั (มหาชน)

% %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 20.15                        2.28                                   

เงินลงทนุชัว่คราว 29.71                        

ลูกหน้ีการคา้ 13.72                        0.53                                   

ลูกหน้ีอ่ืน 1.14                           28.76                                 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2.09                                   

เงินปันผลคา้งรับ

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.19                           

สินคา้คงเหลือ 12.66                        42.84                                 

สินทรัพยห์มนุวียนอ่ืน 0.15                           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 77.72                        76.50                                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10.85                                 

เงินลงทนุเผ่ือขาย 0.09                           

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.23                           

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1.99                           

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0.05                           

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.30                                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18.29                        8.84                                   

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0.55                           1.05                                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.77                           1.17                                   

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 0.31                           1.29                                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22.28                        23.50                                 

รวมสินทรัพย์ 100.00                      100.00                              

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 1
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                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยง

อเีลคทริก จํากดั 

(มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล 

อนิเตอร์เนช่ันแนล 

จํากดั (มหาชน)

% %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 33.76                                 

เจา้หน้ีการคา้ 10.11                        0.02                                   

เจา้หน้ีอ่ืน 4.19                           24.00                                 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 0.77                                   

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี

       -หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 0.39                                   

เจา้หน้ีกรมสรรพรากร 0.39                                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.04                           0.01                                   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.53                                   

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 0.30                           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 14.64                        60.87                                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 1.34                           

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 0.32                                   

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 2.85                           1.06                                   

เงินกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 0.18                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4.38                           1.39                                   

รวมหนีสิ้น 19.01                        62.25                                 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 2.78                           18.40                                 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 2.78                           18.40                                 

หุ้นทนุซ้ือคืน

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 9.18                           28.06                                 

ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.47                                   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 0.28                           1.27                                   

ทนุสาํรองอ่ืน 5.31                           

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 63.42                        10.45-                                 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 0.02                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 80.99                        37.75                                 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 100.00                      100.00                              

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 1
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                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยง

อเีลคทริก จํากดั 

(มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล 

อนิเตอร์เนช่ันแนล 

จํากดั (มหาชน)

% %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 20.58                         1.22                                    

เงินลงทนุชัว่คราว 30.76                         

ลูกหน้ีการคา้ 13.03                         0.79                                    

ลูกหน้ีอ่ืน 0.79                            37.27                                  

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1.87                                    

เงินปันผลคา้งรับ

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.55                            

สินคา้คงเหลือ 11.05                         32.96                                  

สินทรัพยห์มนุวียนอ่ืน 0.09                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 76.86                         74.10                                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12.49                                  

เงินลงทนุเผ่ือขาย 0.09                            

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.24                            

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2.06                            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0.05                            

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.19                                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18.93                         9.41                                    

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0.54                            1.16                                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.91                            1.17                                    

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 0.32                            1.48                                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23.14                         25.90                                  

รวมสินทรัพย์ 100.00                       100.00                               

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 2
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                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยง

อเีลคทริก จํากดั 

(มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล 

อนิเตอร์เนช่ันแนล 

จํากดั (มหาชน)

% %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 43.91                                  

เจา้หน้ีการคา้ 8.80                            0.05                                    

เจา้หน้ีอ่ืน 6.37                            17.49                                  

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 0.88                                    

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี

       -หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 0.43                                    

เจา้หน้ีกรมสรรพรากร 0.06                                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 0.33                            1.77                                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 15.50                         64.59                                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 1.80                            

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 0.27                                    

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 3.01                            1.29                                    

เงินกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 0.19                            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 5.00                            1.55                                    

รวมหนีสิ้น 20.50                         66.14                                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 2.88                            21.19                                  

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 2.88                            21.19                                  

หุ้นทนุซ้ือคืน

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 9.51                            32.31                                  

กาํไรสะสม 0.54                                    

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 0.29                            1.46                                    

ทนุสาํรองอ่ืน 5.50                            

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 61.31                         1.46                                    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 0.02                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 79.50                         33.86                                  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 100.00                       100.00                               

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 2
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                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยง

อเีลคทริก จํากดั 

(มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล

 อนิเตอร์เนช่ันแนล 

จํากดั (มหาชน)

% %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8.72                         3.04                             

เงินลงทนุชัว่คราว 32.16                       

ลูกหน้ีการคา้ 12.45                       0.95                             

ลูกหน้ีอ่ืน 0.99                         21.55                           

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1.86                             

เงินปันผลคา้งรับ 1.75                         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.32                         

สินคา้คงเหลือ 15.98                       39.72                           

สินทรัพยห์มนุวียนอ่ืน 0.13                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 72.51                       67.12                           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 16.16                           

เงินลงทนุเผ่ือขาย 0.08                         

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.28                         

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2.41                         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0.06                         

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.05                             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22.21                       11.62                           

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0.63                         1.47                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1.42                         1.67                             

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 0.40                         1.92                             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27.49                       32.88                           

รวมสินทรัพย์ 100.00                     100.00                        

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 3
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                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยง

อเีลคทริก จํากดั 

(มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล

 อนิเตอร์เนช่ันแนล 

จํากดั (มหาชน)

% %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.39                             

เจา้หน้ีการคา้ 9.93                         0.00                             

เจา้หน้ีอ่ืน 5.18                         0.13                             

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 0.01                             

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี

       -หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 0.01                             

เจา้หน้ีกรมสรรพรากร 0.29                             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.28                             

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 0.48                         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 15.59                       56.44                           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 1.87                         0.05                             

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 0.22                             

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 3.58                         1.75                             

เงินกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 0.22                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 5.67                         2.02                             

รวมหนีสิ้น 21.26                       58.45                           

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน 3.37                         32.89                           

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 3.37                         27.41                           

หุ้นทนุซ้ือคืน (14.86)

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 11.12                       41.80                           

ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.70                             

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 0.34                         1.89                             

ทนุสาํรองอ่ืน 6.43                         

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 72.34                       (30.25)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 78.74                       41.55                           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 100.00                     100.00                        

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 3
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั

 (มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์

เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)

% %

รายได้

รายไดจ้าการขายและการให้บริการ 97.24                                           96.75                                           

รายไดจ้ากการลงทนุ 0.92                                             

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1.36                                             

รายไดอ่ื้น 0.48                                             3.25                                             

รวมรายได้ 100.00                                        100.00                                        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 85.08                                           79.35                                           

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 4.34                                             26.60                                           

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 8.62                                             11.38                                           

ตน้ทนุทางการเงิน 1.41                                             

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -

รวมค่าใช้จ่าย 98.04                                           118.75                                        

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (0.05)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 1.91 (18.75)

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0.33) (0.11)

กาํไรสําหรับงวด 1.58 (18.85)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (0.05)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 0.01

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (0.04) (18.85)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1.54 (18.85)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 1
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                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั

 (มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์

เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)

% %

รายได้

รายไดจ้าการขายและการให้บริการ 94.99                                           97.25                                           

รายไดจ้ากการลงทนุ 4.55                                             

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -

รายไดอ่ื้น 0.46                                             2.75                                             

รวมรายได้ 100.00                                        100.00                                        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 83.60                                           85.50                                           

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 6.88                                             28.63                                           

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 8.73                                             11.13                                           

ตน้ทนุทางการเงิน 1.77                                             

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 0.15                                             

รวมค่าใช้จ่าย 99.37                                           127.03                                        

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.03

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 0.66 (27.03)

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.55 (0.46)

กาํไรสําหรับงวด 1.22 (27.49)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 0.02

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (0.003)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี 0.01 (27.49)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1.23 (27.49)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 2
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                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั

 (มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์

เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)

% %

รายได้

รายไดจ้าการขายและการให้บริการ 91.15                                           98.81                                           

รายไดจ้ากการลงทนุ 8.08                                             

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -

รายไดอ่ื้น 0.77                                             1.19                                             

รวมรายได้ 100.00                                        100.00                                        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 83.16                                           64.64                                           

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 5.21                                             29.95                                           

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 10.33                                           13.42                                           

ตน้ทนุทางการเงิน 3.05                                             

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 0.21                                             

รวมค่าใช้จ่าย 98.91                                           111.06                                        

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.02-                                             

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ (0.02) (11.06)

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.42 0.88

กาํไรสําหรับงวด 2.49 (10.18)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (0.13)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 0.03

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (0.105) (10.18)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2.38 (10.18)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวตั้ง

ระหว่างไตรมาส 3
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4.5.2 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย : พนับาท

บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (21,867) (1.37) (7,954) (53.53)

เงินลงทนุชัว่คราว 0 0

ลูกหน้ีการคา้ (89,482) (8.25) 1,057 30.76

ลูกหน้ีอ่ืน (29,566) (32.89) 23,459 12.50

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,064) (22.47)

เงินปันผลคา้งรับ - - - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,416 172

สินคา้คงเหลือ (157,829) (15.76) (92,764) (33.20)

สินทรัพยห์มนุวียนอ่ืน (5,085) (41.84)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (277,413) (4.51) (79,265) (15.88)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุเผ่ือขาย 357             5.25            

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 110             0.60            0 0.00

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (925) (46.70)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,055) (0.07) (4,414) (7.65)

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,995) (4.63) (234) (3.42)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,409 13.81 (994) (13.07)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (205) (0.84) (14) (0.16)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,621 0.32 (6,581) (4.29)

รวมสินทรัพย์ (271,792) (3.44) (85,845) (13.16)

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์

เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม

ระหว่างไตรมาส 2-1

                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก 

จาํกดั (มหาชน)
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หน่วย : พนับาท

บาท % บาท %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 28,559 12.97

เจา้หน้ีการคา้ (127,811) (15.97) 162 165.45

เจา้หน้ีอ่ืน 154,927 46.74 (57,463) (36.71)

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ (35) (0.69)

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี

       -หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (71) (2.80)

เจา้หน้ีกรมสรรพรากร (2,223) (86.86)

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (3,028) (100.00) (91) (100.00)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,834 7.86 0 0.00

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 25,922 2.24 (31,161) (7.85)

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 31,012 29.22

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (599) (28.43)

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 4,649 2.06 356 5.13

เงินกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ (24) (0.17)

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 35,637 10.30 (243) (2.68)

รวมหนีสิ้น 61,559 4.09 (31,404) (7.73)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน - - - -

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ - - - -

หุ้นทนุซ้ือคืน

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น - -

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - - -

ทนุสาํรองอ่ืน - -

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (333,637) (6.65) (54,441) 79.90

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 286 23.33

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (333,351) (5.20) (54,441) (22.11)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (271,792) (3.44) (85,845) (13.16)

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์

เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม

ระหว่างไตรมาส 2-1

                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก 

จาํกดั (มหาชน)
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หน่วย : พนับาท

บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (1,002,944) (63.78) 6,392 92.56

เงินลงทนุชัว่คราว (250,000) (10.64)

ลูกหน้ีการคา้ (182,698) (18.35) (318) (7.07)

ลูกหน้ีอ่ืน 4,650 8 (116,741) (55.31)

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,437) (23.06)

เงินปันผลคา้งรับ 114,361 -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,658) (49.42)

สินคา้คงเหลือ 199,679 24 (12,790) (6.85)

สินทรัพยห์มนุวียนอ่ืน 1,430 20

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (1,136,183) (19.35) (125,894) (29.99)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุเผ่ือขาย (2,126) (29.71)

เงินลงทนุในบริษทัร่วม (339) (1.82)

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (838) (79.43)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,033 0.28 (2,395) (4.49)

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 58 0.14 (173) (2.62)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,402 33.76 703 10.63

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,141 8.88 (10) (0.12)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,169 1.54 (2,713) (1.85)

รวมสินทรัพย์ (1,109,014) (14.52) (128,607) (22.70)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม

ระหว่างไตรมาส 3-2

                          เพิม่ -ลด

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์

เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก 

จาํกดั (มหาชน)
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หน่วย : พนับาท

บาท % บาท %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (76,453) (30.74)

เจา้หน้ีการคา้ (24,046) (3.58) 164 63.01

เจา้หน้ีอ่ืน (147,999) (30.43) (43,604) (44.02)

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 265 5.30

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี

       -หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (66) (2.70)

เจา้หน้ีกรมสรรพรากร 932 277.18

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - -

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 6,198 24.61

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน (165,847) (14.01) (118,761) (32.46)

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย (15,061) (10.98) 234 -

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (564) (37.44)

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 3,699 1.61 357 4.89

เงินกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ (12) (0.08)

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน (11,374) (2.98) 26 0.29

รวมหนีสิ้น (177,221) (11.32) (118,735) (31.69)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน - - 24,000 20.00

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ - - - -

หุ้นทนุซ้ือคืน (970,420) -

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - - -

ทนุสาํรองอ่ืน - -

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 40,328 0.86 (9,872) 8.05

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,701) (112.50)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (931,793) (15.34) (9,872) (5.15)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (1,109,014) (14.52) (128,607) (22.70)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม

ระหว่างไตรมาส 3-2

                          เพิม่ -ลด

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์

เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก 

จาํกดั (มหาชน)
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย : พนับาท

บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้าการขายและการให้บริการ 49,234.00 2.48 24,215.71 14.38

รายไดจ้ากการลงทนุ 78,876.00 421.30

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ (27702.00) (100.00)

รายไดอ่ื้น 16.00 0.16 (199.57) (3.53)

รวมรายได้ 100,424.00 4.92 24,016.15 13.80

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 53,732.00 3.09 31,228.23 22.62

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 58,841.00 66.33 10,417.28 22.51

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 11,084.00 6.29 2,231.44 11.26

ตน้ทนุทางการเงิน 3,153.00 1,054.36 43.10

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ

รวมค่าใช้จ่าย 126,810.00 6.33 44,931.32 21.74

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,642.00 (160.67)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ (24744.00) (63.51) (20,915.17) 64.12

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,568.00 (276.15) (717.48) 378.19

กาํไรสําหรับงวด (6176.00) (19.16) (21,632.64) 65.94

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 1,283.00 (138.55)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (256.00) (138.38)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี 1,027.00 (138.60)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (5149.00) (16.35) (21,632.64) 65.94

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม

ระหว่างไตรมาส 2-1

                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั 

(มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์

เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)
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หน่วย : พนับาท

บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้าการขายและการให้บริการ (557,987.00) (27.41) (96,745.17) (50.24)

รายไดจ้ากการลงทนุ 33,365.00 34.19

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ

รายไดอ่ื้น 2,561.00 25.88 (4,292.53) (78.77)

รวมรายได้ (522,061.00) (24.36) (101,037.70) (51.02)

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ (443,552.00) (24.75) (106,620.48) (62.97)

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย (63,071.00) (42.74) (27,651.81) (48.76)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (19,724.00) (10.53) (9,027.61) (40.96)

ตน้ทนุทางการเงิน (546.01) (15.60)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 195.00 6.18

รวมค่าใช้จ่าย (526,152.00) (24.70) (143,845.92) (57.18)

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (959.00) (154.68)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 3,132.00 22.03 42,808.22 (79.96)

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11,133.00 94.00 1,761.34 (194.15)

กาํไรสําหรับงวด 14,265.00 54.73 44,569.56 (81.87)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (2,483.00) (695.52)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 496.00 (698.59)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (1,987.00) (694.76)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 12,278.00 46.60 44,569.56 (81.87)

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม

ระหว่างไตรมาส 3-2

                          เพิม่ -ลด

 บริษทั กนัยงอเีลคทริก 

จํากดั (มหาชน)

 บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ัน

แนล จํากดั (มหาชน)
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4.5.3 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

บมจ.กนัยงอเีลคทริก
บมจ.มาสเตอร์คูล 

อนิเตอร์เนช่ันแนล
บมจ.กนัยงอเีลคทริก

บมจ.มาสเตอร์คูล 

อนิเตอร์เนช่ันแนล

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 4.96  เทา่ 1.15  เทา่ 4.65  เทา่ 1.19  เทา่

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนเร็ว 4.25  เทา่ 0.64  เทา่ 3.63  เทา่ 0.49  เทา่

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี  1.82  คร้ัง 0.89  คร้ัง 1.53  คร้ัง 0.57  คร้ัง

 อตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ 1.94  รอบ 0.72  รอบ 1.43  รอบ 0.35  รอบ

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร  1.41  คร้ัง 3.47  คร้ัง 1.02  คร้ัง 1.84  คร้ัง

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 0.26  คร้ัง 0.32  คร้ัง 0.2  คร้ัง 0.19  คร้ัง

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเกบ็หน้ี 49  วนั 101  วนั 59  วนั 158  วนั

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้ 46  วนั 125  วนั 63  วนั 257  วนั

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม  0.20  เทา่ 0.66  เทา่ 0.21  เทา่ 0.58  เทา่

 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  0.26  เทา่ 1.96  เทา่ 0.27  เทา่ 1.41  เทา่

อตัรากาํไรขั้นตน้ 0.66% -27.80% 1.20% -11.19%

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 0.70% -27.80% 1.17% -11.19%

อตัรากาํไรสุทธิ 1.30% -28.27% 2.61% -10.30%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 0.34% -8.90% 0.54% -1.96%

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.42% -24.85% 0.69% -5.28%

อตัราส่วน
ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

 
ตารางท่ี 15 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ผลการวเิคราะห์ : การเปรียบเทยีบอตัราส่วนทางการเงิน 

 จากการเปรียบเทียบสภาพคล่องของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) เม่ือพิจารณา

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไตรมาสท่ี 2 เป็น 4.96 เท่า ไตรมาสท่ี 3 เป็น 4.65 เท่า และอตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียนเร็วไตรมาสท่ี 2 เป็น 4.25 เท่า ไตรมาสท่ี 3 เป็น 3.63 เท่า ซ่ึงสูงกว่าบริษัท 

มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไตรมาสท่ี 2 เป็น   

1.15 เท่า ไตรมาสท่ี 3 เป็น 1.19 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วไตรมาสท่ี 2 เป็น 0.64 เท่า 

ไตรมาสท่ี 3 เป็น 0.49 เท่า แสดงให้เห็นถึงบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) มีสภาพคล่อง

มากกวา่บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
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บทที ่5 

 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การจดัท าโครงการในคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าได้เลือกบริษทักนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ.2561 เป็นตน้แบบในการเรียนรู้ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทประเภทอุตสาหกรรม เพื่อการจดัท า
อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพในการท าก าไร อัตราส่วน               
การวิ เคราะห์ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานและพร้อมรายงานการวิ เคราะห์ของ                          
บริษทั กนัยงอีเลค  ทริก จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดศึ้กษาและเรียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย 

 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

5.2.1  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั 
5.2.2  สมาชิกในกลุ่มบญัชีมีปัญหาท าใหท้  างานลา้ชา้ 
5.2.3  สมาชิกในกลุ่มบา้นอยูห่่างไกลกนัท าใหป้รึกษากนัยากข้ึน 
5.2.4  มีการแบ่งหนา้ท่ีการท างานกนัอยา่งไม่ชดัเจนจึงมีการขดัแยง้กนั 
5.2.5  ไม่เขา้ใจถึงประเด็นท่ีไดรั้บผดิชอบ 
 

5.3  แนวทางการแก้ไขและอุปสรรค 
5.3.1  ใหส้มาชิกในกลุ่มนดัวนัและเวลาท่ีวา่งกนัเพื่อท างานพร้อมกนั 
5.3.2  ใหส้มาชิกส่งไฟลง์านใหเ้พื่อนแกไ้ขระหวา่งรอซ่อม 
5.3.3  หาเวลาวา่งระหวา่งวนัท่ีมาเรียนช่วงเวลาพกัเท่ียงปรึกษากนั 
5.3.4  จบักลุ่มปรึกษาอาจารยแ์ละแบ่งหนา้ท่ีกนัตามความถนดัของแต่ละคน 
5.3.5  ควรมีขั้นตอนและวธีิการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
 

5.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าโครงการ 
5.4.1  สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัฯ 
5.4.2  สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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5.4.3  สามารถวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
5.4.4  ท าใหเ้กิดความสามคัคีกนัในหมู่คณะและโครงการส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
5.4.4  สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและประกอบอาชีพได ้
 

5.5  ข้อเสนอแนะ 
5.5.1  เน้ือหาในการจดัท าโครงการจะมีความควบคุมและชดัเจนมากกวา่น้ี 
5.5.2  ควรขยายเวลาในการส่งงานมากข้ึนเน่ืองจากภาคเรียนท่ี 2 มีกิจกรรมค่อนขา้งมาก 
5.5.3  ควรมีการวางแผนการใชจ่้ายอยา่งรัดกุม เพื่อป้องกนัการเกิดงบประมาณบานปลาย 
5.5.4  ควรท าความเขา้ใจในปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแกไ้ขปัญหาให้ตรงจุด 
5.5.5  ควรมีการวางแผนการปฏิบติังานท่ีรอบคอบและละเอียดก่อนการด าเนินงานเพื่อ 
         ลดขอ้ผดิพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

บรรณานุกรม 

 
โกมล  วงศอ์นนัต ์ (2555).  แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT.  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562, 
         จาก http://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/swot-analysis-swot-swot-humphrey 
         swot-2.html. 
จนัทนา วฒันากาญจนะ.  (2561).  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบอตัราส่วนทางการเงิน.  คน้หาขอ้มูล 
         เม่ือวนัท่ี  25 ตุลาคม 2562, จาก http://elibrary.maruey.com/.bookdetail/320#.XlsiNiU5rYV. 
ชรินทร ศรีวฑูิรย.์  (2562).  ความหมายเกีย่วกบัการบัญชี.  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562,   
         จาก http://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learning/Elearning/E-learning/E-Learning_c/  
         chapter/chapter1.htm 
บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน).  (2562).  ข้อมูลบริษัท.  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม                                    
         2562, จาก http://www.mitsubishi-kye.com/.TH/corporate-timeline.asp. 
บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน).  (2562).  งบการเงิน.  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
         2562, จาก http://www.mitsubishi-kye.com/.TH/investor-finance.asp. 
วรวฒิุ จิโสะ (2556).  การศึกษาการวเิคราะห์งบการเงินของบริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน).    
         คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562, จาก http://thaiejournal.com/journal/.2556 
         volumes4/26.pdf. 
วทิยา ยิง่นคร.  (2561).  ความหมายของการบัญชี.  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2562, จาก 
         https://sites.google.com/site/wittayayengnakorn/khwam-hmay-kar-baychi. 
เศรษฐพงศ ์ผดุงพิสุทธ์ิ.  (2560).  ความหมายของงบก าไรขาดทุน.  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 10ตุลาคม 
         2562, จาก http://doithai.com/article/59/. 
สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ (2561).  ข้อมูลมาตรฐานการบัญชี.  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี     
         30 กนัยายน 2562, จาก http://www.tfac.or.th/Article/.Detail/78326. 
สุธาสินี โพธิจนัทร์.  (2561).  แนวคิดหลกั PDCA.  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562, จาก 
         https://www.ftpi.or.th/2015/2125 
สุมิตรา เบ้ียพดั.  (2559).  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั  
         (มหาชน) และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน).  คน้หาขอ้มูลเม่ือวนัท่ี  
         25 ตุลาคม 2562, จาก http://eprints.utcc.ac.th/4216/. 
 

 



184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
*********************************************** 

1.  ช่ือโครงการ    การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของ บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
     ประเภทธุรกจิ   เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
 
2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

2.1  นางสาวสุภาดา ม่ิงแกว้ ชั้น ปวส.2/30 เลขท่ี   10 
 2.2  นางสาวธญัชนก ศรีบุญ ชั้น ปวส.2/30 เลขท่ี   22 
  
3.  หลกัการและเหตุผล 
 บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่น โดยการ
ร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค”  บริษทั กนัยงอีเลคทริก 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ตูเ้ยน็ 
พดัลมไฟฟ้า พดัลมระบายอากาศ และเคร่ืองป๊ัมน ้า  
 ดว้ยปรัชญาการบริหารของบริษทัฯ สนับสนุนผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของลูกคา้ มุ่งเสริมยุทธศาสตร์การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในตลาดโลก รวมถึงสร้างรายได้
และผลก าไรอย่างมั่นคงต่อเน่ือง สร้างระบบการบริหารงานท่ีแข็งแกร่ง ฉับไว และสามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของตลาดและสภาพแวดลอ้ม ให้ความส าคญัสูงสุดต่อเร่ืองความ
ปลอดภัยและคุณภาพ รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจโดย
เคร่งครัด 
 
4.  วตัถุประสงค์ 

4.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
4.2  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดข้องบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน)  
       ไปใชใ้นการท างาน 
4.3  เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นประโยชน์ คุณค่าและความส าคญัของบริษทั กนัยงอีเลคทริก 
       จ  ากดั (มหาชน) 
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4.4  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1  นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบับริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

5.2  นกัศึกษาสามารถน าความรู้ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน)  
       ไปใชใ้นการท างานได ้
5.3  นกัศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคญัของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

 5.4  นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  หอ้ง 30  สาขาวชิาการบญัชี  
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จ  านวน 2 คน 
 
7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  น าเสนอโครงการ เพื่อขออนุมติัโครงการ 
  7.1.2  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารคู่มือการจดัท าโครงการ 
  7.1.3  รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโครงการ 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  ลงมือปฏิบติังาน โดยน าขอ้มูลการเงินของบริษทัมาวเิคราะห์ 
  7.2.2  มีการตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนท่ีวางแผน 
  7.2.3  ติดตามผลการด าเนินงานแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1  น าเสนอโครงการเพื่อใหอ้าจารยพ์ิจารณา 
  7.3.2  สรุปผลการด าเนินการทั้งหมด 
  7.3.3  จดัเรียงเอกสารเขา้รูปเล่มโครงการ 

 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  4 มิถุนายน 2562   ถึง  28 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
9.  สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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10. งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวน ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 กระดาษ A4 6 รีม 95.- 570.- 

2 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 2 ตลบั 500.- 1,000.- 

3 ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200.- 200.- 

4 ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 30.- 30.- 

รวม 1,800.- 

 

11.  ทีป่รึกษาโครงการ อาจารยป์ระเสริฐศรี  สุขรักษ ์ 

           

รายการ ที่ 
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ไตรมาสที ่1   
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ไตรมาสที ่2  
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ไตรมาสที ่3  
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กรณศึีกษาการวเิคราะห์งบการเงินของ บริษทั กนัยงอเีลคทริก  จ ากดั (มหาชน)  
ไตรมาส 1 3 ประจ าปี 2  1

Case study in financial analysis of Kang Yong Electric Public Company Limited

 

 

นางสาวสุภาดา มิง่แก้ว
รหัสประจ าตวั    11

นางสาวธัญชนก ศรีบุญ
รหัสประจ าตวั     3
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ประวัติความเป็นมาของ
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด
(มหาชน) หรือ KYE

• ไดเ้ร่ิมก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2507

• ร่วมทุน กบับริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริกคอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น 

• ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้  มิตซูบิชิ อีเลคทริก  อนัไดแ้ก่ ตูเ้ยน็ พดัลม พดัลมระบาย
อากาศ และเคร่ืองป๊ัมน ้า

• ไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน (บริษทัมหาชน) ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 220 ลา้นบาท

• ท่ีอยู ่: 67 หมู่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี          
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0 2337 2900

 

 

วสัิยทศัน์
“บริษัท  กันยงอี เลคทริก  จ ากัด (มหาชน )         
มุ่งสร้างรากฐานการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง
ปรับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล ตั้ งเป้าการ
ส่งออกเติบโตต่อเน่ือง มุ่งพลิกผนัสู่การด าเนิน
ธุรกิจระดบัโลกอยา่งแทจ้ริง ภายใตป้รัชญาการ
ด าเนินธุรกิจ We Balance for the Best ”
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สินค้าทีผ่ลติในบริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)

 

 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis

เป็นการวิ เคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน        
เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการ
ด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต  SWOT  เป็นตวัยอ่ของขอ้ความท่ีมี
ความหมายดงัน้ี 

• Strengths   หมายถึง จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
• Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
• Opportunities  หมายถึง โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้
• Threats  หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการ
ด าเนินงานขององคก์าร
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Strengths = จุดแขง็ขององค์กร

การวเิคราะห์โครงสร้างขององค์กร ตามหลกัการ SWOT

• สินคา้มีคุณภาพดี
• มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี
• เคร่ืองมือการผลิตมีประสิทธิภาพสูง
• ภาพพจนข์องสินคา้และบริษทัดี
• ความแขง็แกร่งของตราสินคา้

 

 

Weaknesses = จุดอ่อนขององค์กร

• สินคา้มีตน้ทุนการผลิตสูง
• ราคาสินคา้แพงกวา่คู่แข่งขนั
• พึ่งพาทกัษะของพนกังานในการผลิต
• ใชพ้นกังานจ านวนมากในการผลิต
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Opportunities = โอกาส

• การเติบโตของตลาดอยา่งต่อเน่ือง
• มีคนกลางช่วยจดัจ าหน่าย
• ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ของผูบ้ริโภค
• ผลิตภณัฑมี์มาตรฐานการรองรับคุณภาพของสินคา้
• มีขอ้ตกลงการซ้ือขายกบัต่างประเทศท่ีดี

 

 

Threats = อปุสรรค

• มีคู่แข่งขนัจ านวนมากทั้งในประเทศและต่างประเภท
• สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโนม้ชะลอตวั
• สภาพแวดลอ้มมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
• คู่แข่งขนัในประเทศมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่  
ท าใหผ้ลิตสินคา้ไดใ้นปริมาณมาก
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ความหมายของ PDCA

 วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดค้นโดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท
(Walter Shewhart ) ผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและ
ต่อมาวงจร น้ี เ ร่ิ ม เ ป็น ท่ี รู้ จัก กันม าก ข้ึน เ ม่ื อ  เอดวา ร์ด  เ ดม ม่ิ ง 
(W.EdwardsDeming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังานภายใน
โรงงานให้ดียิ่งข้ึน และช่วยคน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตโดยพนกังานเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือวา่  วงจรเด็มม่ิง  
ต่อมาพบวา่ แนวคิดในการใชว้งจร PDCA นั้นสามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุก
กิจกรรม จึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก

 

 

แนวคดิของ PDCA

         จุดอ่อนท่ีจะท าการแกไ้ข คือ การท่ีสินคา้มีราคาแพง เน่ืองจากมีตน้ทุน
การผลิตท่ีสูงและยงัตอ้งอาศยัพึ่งพาทกัษะความสามารถของพนกังานในการ
ผลิตเป็นจ านวนมาก
                   ท  าการลดตน้ทุนของสินคา้ลง แต่ยงัคงรักษาคุณภาพไว้

การปฏิบติัตามแผนโดยท ากิจกรรม ดงัน้ี
  จดัหาวสัดุทดแทนท่ีมีราคาต ่ากวา่แต่ไดป้ระสิทธิภาพ
  คน้ควา้หาวธีิการผลิตแบบใหม่ๆ เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการผลิต
  น าเคร่ืองจกัมาใชเ้พื่อลดการใชท้กัษะและทดแทนก าลงัคน

Plan

Do
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แนวคดิของ PDCA (ต่อ)

Check     ประเมินการตรวจสอบผลท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมภายในระยะ   
เวลาท่ีวางแผนไว ้  

  มีวสัดุท่ีดีและถูกกวา่
  คิดผลตอบแทนระยะยาวจากการน าเคร่ืองจกัรมาทดแทนคน

ท าการปรับปรุง แกไ้ข ทั้งตวัสินคา้และกระบวนการผลิต   
เพื่อใหสิ้นคา้มีราคาท่ีต ่าลง แต่ยงัคงมีคุณภาพท่ีดีเช่นเดิมหากพบขอ้บกพร่อง 
ก็ใหน้ าไปใชก้บัสินคา้ตวัใหม่ๆ โดยใชห้ลกั PDCA เช่นเคย

Action

 

 

ความหมายของงบการเงิน

งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทาง
บญัชีท่ีแสดงฐานะการเงิน การเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานของ
กิจการ
ส่วนประกอบของงบการเงิน

1.งบแสดงฐานะทางการเงิน
2.งบก าไรขาดทุน
3.งบแสดงฐานะของผูถื้อหุน้
4.งบกระแสเงินสด
5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ความหมายของมาตรฐานการบัญชี

แนวทางท่ีแนะนาใหน้กับญัชีใชย้ดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการรวบรวม   
จดบนัทึก จ าแนก  สรุปผลและรายงานเหตุการณ์ เก่ียวกบัการเงิน 
ขอบเขตมาตรฐานการบัญชี   ฉบับ
    1.) มาตรฐานบัญชีฉบับที ่1 การน าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการจดัท าและน าเสนองบ
การเงินท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
    2.) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยเงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเม่ือกิจการเลือกท่ีจะน าเสนอหรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ี
ใหมี้การน าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

3.) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่3  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมิไดก้ าหนดวา่กิจการใดควรเผยแพร่รายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาลและมิไดก้ าหนดวา่กิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลบ่อยเพียงใด หรือควรเผยแพร่ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลงัจาก
วนัสินงวดระหวา่งกาล 
 .) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 งบกระแสเงนิสด

กิจการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีและตอ้งน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของ
กิจการท่ีน าเสนอในแต่ละรอบระยะเวลา
 .) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2  เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการท่ีเป็นผูล้งทุน
ซ่ึงมีการควบคุม ร่วมใน หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาวเิคราะห์ได้ดังนี้

โดยภาพรวม บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) มีสภาพ
การเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง มีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยไ์ดดี้    
มีความสามารถในการช าระหน้ีไดท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว
องิมาจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด
ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

 

 

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึงข้อก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่าส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน 

ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอ้ก าหนดทางการบญัชีและการเปิดเผย
ข้อมูลส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยเงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม        
เม่ือกิจการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 3  เร่ือง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผูล้งทุนเจา้หน้ีและผูใ้ช้
งบการเงินอ่ืนเขา้ใจถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดก าไรและกระแสเงินสดรวมถึง
เง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

ฉบับที ่7 เร่ือง งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัน้ีคือเพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใน
อดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการผ่านทางงบกระแสเงินสด
ซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน

ฉบับที ่2  เร่ือง เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับเงิน
ลงทุนใน บริษทัร่วมและวางขอ้ก าหนดในการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติักบัเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

 

 

วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์งบการเงิน

1.) เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืกลัน่กรองเบือ้งต้น 
2.) เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืพยากรณ์ 
3.) เพือ่วจิัยปัญหา 
 .) เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืประเมนิผล 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงิน

• การวเิคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอน
• การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง
• การวเิคราะห์โดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน

 

 

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอน

ท าใหเ้ห็นแนวโนม้หรือทิศทางของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน
วา่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง

• อตัราการเพิ่ม(ลด) =  ขอ้มูลปีท่ีวเิคราะห์ – ขอ้มูลปีฐาน  x 100
ขอ้มูลปีฐาน

• อตัราร้อยละของปีฐาน = ขอ้มูลปีท่ีวเิคราะห์ x 100
ขอ้มูลปีฐาน
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ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงินบางส่วน

 

 

การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง

การวิเคราะห์ตวัเลขในงบการเงิน โดยมีการก าหนดให้ยอดรวม
ของหมวดใดหมวดหน่ึงในงบการเงินเป็นร้อยละ 100 และเทียบว่ายอด
รายการอ่ืน ๆ   เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวมในหมวดเดียวกนัเพื่อให้
ตวัเลขแสดงความหมายท่ีชดัเจนและสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

% = ยอดแต่ละรายการในหมวดรายได ้ 100
ยอดสินทรัพยร์วม

% = ยอดแต่ละรายการในหมวดค่าใชจ่้าย  100
ยอดค่าใชจ่้ายรวม
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ตัวอย่าง งบก าไรขาดทุนบางส่วน

 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบงบการเงินบางส่วนของ
บริษทั กนัยงอเีลคทริก จ ากดั (มหาชน)

ตามวธีิแนวนอน และแนวตั้ง
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การวเิคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

บาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,594,251              1,572,384              569,440                 (21,867) (1.37) (1,002,944) (63.78)

เงินลงทนุชัว่คราว 2,350,000              2,350,000              2,100,000              0 0 (250,000) (10.64)

ลูกหน้ีการคา้ 1,085,167              995,685                 812,987                 (89,482) (8.25) (182,698) (18.35)

ลูกหน้ีอ่ืน 89,882                    60,316                    64,966                    (29,566) (32.89) 4,650 8

เงินปันผลคา้งรับ - - 114,361                 - - 114,361 -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,387                    41,803                    21145 26,416 172 (20,658) (49.42)

สินคา้คงเหลือ 1,001,719              843,890                 1,043,569              (157,829) (15.76) 199,679 24

สินทรัพยห์มนุวียนอ่ืน 12,153                    7,068                      8,498                      (5,085) (41.84) 1,430 20

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,148,559              5,871,146              4,734,963              (277,413) (4.51) (1,136,183) (19.35)

( พนับาท )                                                         สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

เพิม่-ลด

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2
30 มถุินายน 2561 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2561

 

 

การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง

( พนับาท )

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

% % %

รายได้

รายไดจ้าการขายและการให้บริการ 1,986,789                2,036,023                   1,478,036                   97.24                                  94.99                                  91.15                                  

รายไดจ้ากการลงทนุ 18,722                     97,598                         130,963                      0.92                                    4.55                                    8.08                                    

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 27,702                     - - 1.36                                    - -

รายไดอ่ื้น 9,879                        9,895                           12,456                         0.48                                    0.46                                    0.77                                    

รวมรายได้ 2,043,092                2,143,516                   1,621,455                   100.00                               100.00                               100.00                               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 1,738,249                1,791,981                   1,348,429                   85.08                                  83.60                                  83.16                                  

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 88,711                     147,552                       84,481                         4.34                                    6.88                                    5.21                                    

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 176147 187,231                       167,507                      8.62                                    8.73                                    10.33                                  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 3,153                           3,348                           - 0.15                                    0.21                                    

รวมค่าใช้จ่าย 2,003,107                2,129,917                   1,603,765                   98.04                                  99.37                                  98.91                                  

                                                    สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561

เพิม่-ลด

30 มถุินายน 2561 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2561

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)

• อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
• อตัราส่วนวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
• อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร
• อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 

 

เงินทุนหมุนเวยีน

เงินทุนท่ีกิจการตอ้งมีส ารองไวใ้ช้หมุนเวียน ตั้งแต่กิจการเร่ิม
จ่ายเงินสดในการช าระค่าสินคา้/วตัถุดิบหรือช าระหน้ีคืนเจา้หน้ีการคา้ 
และจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่างๆ จนกวา่กิจการจะไดรั้บเงินสดจากการ
ขายสินคา้หรือบริการ หรือรับช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้
สูตร  เงินทุนหมุนเวยีน =สินทรัพย์หมุนเวยีน – หนีสิ้นหมุนเวยีน

 ไตรมาส 1    = 6,148,559 – 1,157,997 = 4,990,562 บาท
ไตรมาส 2    = 5,871,146 – 1,183,919 = 4,687,227 บาท
ไตรมาส 3    = 4,734,963 – 1,018,072 = 3,716,891 บาท

 



217 
 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน

          อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน หรืออตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) 
คือ เป็นเคร่ืองช้ีวดัฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ ถา้อตัราส่วนมีค่า
ยิง่สูง แสดงวา่มีสภาพคล่องมากมีโอกาสในการช าระหน้ีสูง
สูตร อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน      = สินทรัพยห์มุนเวยีน 
                                                                     หน้ีสินหมุนเวยีน

ไตรมาส 1
=

= 5.31 เท่า

6,148,559
1,157,997

ไตรมาส 2
=

= 4.96 เท่า

5,871,146
1,183,919

ไตรมาส 3
=

= 4.65 เท่า

4,734,963
1,018,072

 

 

ตัวอย่าง : การเปรียบเทยีบกบับริษทัคู่แข่งขนั

                                      (พนับาท)

บาท % บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้าการขาย - - - - 27,800,628.08 18.90 (103,270,087.04) (59.06)

รายไดจ้ากการบริการ - - - - (3,584,913.30) (16.83) 6,524,917.08      36.84

รายไดจ้าการขายและการให้บริการ 49,234                       2.48                            (557,987) (27.41) - - - -

รายไดจ้ากการลงทนุ 78,876                       421.30                       33,365                       34.19 - - - -

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - - - - - - -

รายไดอ่ื้น 16                               0.16                            2,561                         25.88 (199,566.51) (3.53) (4,292,529.84) (78.77)

รวมรายได้ 100,424                     4.92                            (522,061) (24.36) (154,207,720.73) (88.62) 77,186,169.20    389.78

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

                          สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

เพิม่-ลด

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2

บริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

เพิม่-ลด

ไตรมาส 2-1 ไตรมาส 3-2
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ขอจบการน าเสนอเท่าน้ี
ขอบคุณค่ะ
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ  ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

 รายการ จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน 

1.  กระดาษA4 
2.  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน  
3.  ค่าเขา้เล่ม  
4.  ค่าแผน่ซีดี 
 

570.00 
1,000.00 
200.00 
30.00 

 

1. กระดาษA4 
2.  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 
3.  ค่าเขา้เล่ม 
4.  ค่าแผน่ซีดี 

475.00 
950.00 
200.00 
100.00 

 

รวม 1,800.   รวม 1,72 .   

 

สรุป   ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงต ่ากวา่ท่ีเสนอ จ านวน 75 บาท 
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ภาคผนวก ง 
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รูปภาพระหวา่งศึกษาขอ้มูลกบัอาจารยใ์นการจดัท าโครงการ 



222 
 

 
 

 
 

รูปภาพระหวา่งศึกษาโครงการ 
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รูปภาพระหวา่งปฏิบติัโครงการ 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 ช่ือ – สกุล  นางสาวสุภาดา ม่ิงแกว้ 
 รหสันกัศึกษา  40611 
วนั / เดือน / ปี เกิด 17 ตุลาคม 2540 
ประวติัการศึกษา  ประถมศึกษาโรงเรียนบา้นพร้าว 

      มธัยมศึกษาโรงเรียนหนองบวัพิทยาคาน 
      ปัจจุบนัศึกษาท่ีวทิยาลยัอรรถวทิยพ์ณิชยาการ 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวธญัชนก ศรีบุญ 
 รหสันกัศึกษา  40983 
วนั / เดือน / ปี เกิด 12 พฤษภาคม 2540 
ประวติัการศึกษา  ประถมศึกษาโรงเรียนทุ่งเจริญพฒันา 

      มธัยมศึกษาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 
      ปัจจุบนัศึกษาท่ีวทิยาลยัอรรถวทิยพ์ณิชยาการ 

 
 


