
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล) ของบริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมด  

ซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(โศภิษฐ์ พรหมพล)  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 

 

บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

6 สิงหาคม 2564 

 

 



      

 

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2564 2564 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 605,629 755,521 605,629 755,521 

ลูกหนีการคา้ 3 1,025,364 1,095,952 1,025,364 1,095,952 

ภาษีมูลคา่เพิมขอคืน 40,285 33,005 40,285 33,005 

ลูกหนีอืน 3 33,193 26,181 33,193 26,181 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 95,067 94,595 95,067 94,595 

สินคา้คงเหลือ 774,740 768,601 774,740 768,601 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 3,970,000 3,600,000 3,970,000 3,600,000 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 16,902 11,735 16,902 11,735 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,561,180 6,385,590 6,561,180 6,385,590 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 6 2,515,044 2,607,144 2,515,044 2,607,144 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 19,956 19,481 3,000 3,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 3,908 3,908 3,908 3,908 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 1,430,666 1,464,503 1,430,666 1,464,503 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17,981 19,982 17,981 19,982 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 28,235 30,188 28,235 30,188 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 12,436 12,244 12,436 12,244 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,028,226 4,157,450 4,011,270 4,140,969 

รวมสินทรัพย์ 10,589,406 10,543,040 10,572,450 10,526,559 

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุน

ตามวธิส่ีวนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2564 2564 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 3 849,976 892,684 849,976 892,684

เจา้หนีอืน 3 344,876 347,648 344,876 347,648

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7,192 7,432 7,192 7,432

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 92,443 56,922 92,443 56,922

หนีสินหมุนเวียนอืน 6,943 7,481 6,943 7,481

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,301,430 1,312,167 1,301,430 1,312,167

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า 11,263 12,976 11,263 12,976

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 392,734 412,462 392,734 412,462

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 100,667 99,254 100,667 99,254

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

    สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 311,180 305,076 311,180 305,076

เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ 10,220 10,277 10,220 10,277

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 826,064 840,045 826,064 840,045

รวมหนีสิน 2,127,494 2,152,212 2,127,494 2,152,212

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

       ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 726,100 726,100 726,100 726,100

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทนุสาํรองตามกฎหมาย 22,000 22,000 22,000 22,000

        ทนุสาํรองอืน 420,000 420,000 420,000 420,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,213,878 5,069,114 5,196,922 5,052,633

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,881,934 1,955,614 1,881,934 1,955,614

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,461,912 8,390,828 8,444,956 8,374,347

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,589,406 10,543,040 10,572,450 10,526,559

ตามวธิส่ีวนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 5 2,279,363 1,828,440 2,279,363 1,828,440

รายไดจ้ากการลงทุน 3 11,618 14,035 11,618 14,035

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 14,907          -               14,907          -               

รายไดอื้น 3 17,723 12,261 17,723 12,261

รวมรายได้ 2,323,611 1,854,736 2,323,611 1,854,736 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,875,322 1,492,151 1,875,322 1,492,151 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 118,660 78,242 118,660 78,242 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 150,800 146,023 150,800 146,023 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -               15,364          -               15,364          

รวมค่าใช้จ่าย 2,144,782 1,731,780 2,144,782 1,731,780 

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 178,829 122,956 178,829 122,956 

ตน้ทุนทางการเงิน (69) (90) (69) (90)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม 475 (2,173) -               -               

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 179,235 120,693 178,760 122,866 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (34,471) (23,032) (34,471) (23,032)

กาํไรสําหรับงวด 144,764 97,661 144,289 99,834 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (92,100) 1,024 (92,100) 1,024

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 18,420 (205) 18,420 (205)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (73,680) 819 (73,680) 819

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 71,084 98,480 70,609 100,653

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 7.31 4.93 7.29 5.04 

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทกีาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายติุธรรม

ทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 เมษายน 2563 198,000 726,100 22,000 420,000 4,370,914 (2,895) 5,734,119

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                   -                   -                   -                   97,661              -                         97,661

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                   -                   -                   -                   -               819                         819                      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   97,661              819                         98,480

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 198,000            726,100            22,000              420,000            4,468,575         (2,076)                    5,832,599            

งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทกีาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายติุธรรม

ทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                   -                   -                   -                   144,764            -                        144,764

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   -                   -               (73,680)                 (73,680)               

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   144,764            (73,680)                 71,084

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

งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทกีาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายติุธรรม

ทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 เมษายน 2563 198,000 726,100 22,000 420,000 4,354,432 (2,895) 5,717,637

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                    -                    -                    -                    99,834              -                         99,834

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                    -                    -                    -                    -                    819                         819                   

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    99,834              819                         100,653

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 198,000            726,100            22,000              420,000            4,454,266         (2,076)                    5,818,290         

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทกีาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายติุธรรม

ทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                    -                    -                    -                    144,289            -                         144,289

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    -                    (73,680)                  (73,680)             

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    144,289            (73,680)                  70,609

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 144,764 97,661 144,289 99,834

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34,471 23,032 34,471 23,032

ตน้ทุนทางการเงิน 69 90 69 90

ค่าเสือมราคา 88,885 93,378 88,885 93,378

ค่าตดัจาํหน่าย 1,953 2,047 1,953 2,047

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 17,871 8,637 17,871 8,637

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,292 6,264 6,292 6,264

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 4,475 26,562 4,475 26,562

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วม (475)              2,173            -              -              

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (751) 551 (751) 551

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 649 (95) 649 (95)

เงินปันผลรับ (269) (276) (269) (276)

ดอกเบียรับ (7,055) (9,465) (7,055) (9,465)

ค่าเช่ารับ (4,294) (4,294) (4,294) (4,294)

286,585 246,265 286,585 246,265

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 64,719 191,528 64,719 191,528

ภาษีมูลค่าเพมิขอคืน (7,280) 6,222 (7,280) 6,222

ลูกหนีอืน (4,389) 4,764 (4,389) 4,764

สินคา้คงเหลือ (5,388) 93,662 (5,388) 93,662

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,167) 1,677 (5,167) 1,677

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (192) 20 (192) 20

เจา้หนีการคา้ (42,816) (142,140) (42,816) (142,140)

เจา้หนีอืน 158 (19,647) 158 (19,647)

หนีสินหมุนเวียนอืน (538) 792 (538) 792

จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (16,458) (13,376) (16,458) (13,376)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (187)              (447)              (187)              (447)              

จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ (57)                (19)                (57)                (19)                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 268,990 369,301 268,990 369,301

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (258) (310) (258) (310)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 268,732 368,991 268,732 368,991

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (370,000) (90,000) (370,000)       (90,000)         

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,060 183 1,060 183

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (57,267) (55,074) (57,267) (55,074)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -              (308) -              (308)

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (75,731) (54,089) (75,731) (54,089)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 75,259 49,052 75,259 49,052

เงินปันผลรับ 269 171,692 269 171,692

ดอกเบียรับ 4,351 7,860 4,351 7,860

ค่าเช่ารับ 4,373 4,301 4,373 4,301

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (417,686) 33,617 (417,686) 33,617

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,022)           (2,062)           (2,022)           (2,062)           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,022) (2,062) (2,022) (2,062)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพมิขึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (150,976) 400,546 (150,976) 400,546

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด 1,084            (5,926)           1,084            (5,926)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพมิขึนสุทธิ (149,892) 394,620 (149,892) 394,620

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 เมษายน 755,521 964,561 755,521 964,561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 605,629 1,359,181 605,629 1,359,181
   

รายการทีไม่ใช่เงินสด

อาคารและอุปกรณ์ทีซือระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงันี

อาคารและอุปกรณ์ทีซือทงัหมดระหวา่งงวด (54,755) (47,120) (54,755) (47,120)

เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณล์ดลง (2,512) (7,954) (2,512) (7,954)

ยอดซือสุทธิอาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงินสด (57,267) (55,074) (57,267) (55,074)

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

11



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

12 
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 6 สิงหาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษัทดาํเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครืองหมายการค้า  

“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิและเทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่นีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

นีเนน้การให้ขอ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดเ้คยนาํเสนอ

รายงานไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันนัการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ

บริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัทีใช้ในการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนนัไม่แตกต่างจากทีไดอ้ธิบายไว้

ในงบการเงินสาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

 

3 บุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ไม่มีการเปลียนแปลงความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสาํคญั 

 

นโยบายในการกาํหนดราคาไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวันที  

30 มิถุนายน 2564 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,104,235  860,199 

รายไดอื้น 6  - 

ซืออปุกรณ ์ 1,350  - 

คา่ลิขสิทธิในการขายสินคา้ 49,842  40,394 

คา่พฒันาผลิตภณัฑ ์ 52,731  55,726 

คา่ประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 14,253  11,866 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 3,985  1,083 

    

บริษัทร่วม    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16  12 

รายไดค้า่เช่า 4,294  4,294 

รายไดอื้น 144  170 

คา่บริการบริหารสินคา้ 16,689  11,949 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 1,377  795 

    

ผู้บริหารสําคญั    

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

 ผลประโยชน์ระยะสัน 21,011  18,191 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 286  361 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 2  3 

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 21,299  18,555 

    

กจิการอืนทีเกยีวข้องกนั    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,174,591  967,695 

ซือวตัถุดิบ 328,132  269,130 

ซืออปุกรณ ์ 400  775 

รายไดด้อกเบีย 171  306 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

กจิการอืนทีเกยีวข้องกนั    

รายไดอื้น 6,936  301 

คา่ประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 146  1,096 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 13,113  12,581 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 มีนาคม 2564 มีดงันี 
 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ลกูหนีการค้า 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2564  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 388,427  228,890 

บริษทัร่วม 57  1 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 636,807  866,843 

รวม 1,025,291  1,095,734 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ลกูหนีอนื 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2564  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 1,092  - 

บริษทัร่วม 1,468  1,510 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 1,449  150 

รวม 4,009  1,660 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

     ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

   และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงนิให้กู้ยมื     30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

     2564  2564 

   (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั     95,067  94,595 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

เจ้าหนกีารค้า 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2564  2564 

 (พันบาท) 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 116,556  126,454 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

เจ้าหนอีนื 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 2564 2564 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 107,631 115,485 

บริษทัร่วม 6,115 6,440 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 3,193 19,170 

รวม 116,939 141,095 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที  มิถุนายน  

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 

ซือสินทรัพย ์- ราคาทุน  54,755 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (1,709) 

 

5 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ซึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์

เดียวกนั โดยบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัทงัในประเทศและต่างประเทศ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานพิจารณาส่วนงานธุรกิจบริหารงานโดยพิจารณาส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดงันี 

 

 ส่วนงาน 1 ขายสินคา้และใหบ้ริการในประเทศไทย 

 ส่วนงาน 2 ขายสินคา้ในประเทศญีปุ่น 

 ส่วนงาน 3 ขายสินคา้ในประเทศอืนๆ 

 

หน่วยงานธุรกิจทีสาํคญันีมีการบริหารจดัการแยกต่างหากเนืองจากมีกลยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอยา่งน้อย

ทุกเดือน 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยูด่ังขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจาก

การดาํเนินงานของส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนนัเป็นขอ้มูลที

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจาํหน่ายสินคา้ทงัในประเทศและต่

ประเทศอืนๆ ขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30
 

 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญปีุ่ น  อืน ๆ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  256

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 757,399  576,754  1,158,026  929,413  363,938  322,273

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 88,872  91,607  228,967  159,486  (5,044)  

ค่าใชจ่้ายทีปันส่วนไมไ่ด ้           

รายไดจ้ากการลงทุน           

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ           

รายไดอื้น           

ตน้ทุนทางการเงิน           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม           

กาํไรก่อนภาษีเงินได้           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           

กาํไรสําหรับงวด           

สินทรัพยส่์วนงาน           

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564/ 31 มีนาคม 2564           

หนีสินส่วนงาน           

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564/ 31 มีนาคม 2564           



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เครืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรมสาํหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียง

กบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายตุธิรรม 

 

เครืองมือทางการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564  

สินทรัพย์ทางการเงิน            

สินทรัพยท์างการเงินอืน            

ตราสารทุน 2,515,044  2,515,044  4,835  -  2,510,209  2,515,044 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอืน 2,515,044  2,515,044         

  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายตุธิรรม 

 

เครืองมือทางการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2564  

สินทรัพย์ทางการเงิน            

สินทรัพยท์างการเงินอืน            

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

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอืน 2,607,144  2,607,144         

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เครืองมือทางการเงนิทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ  สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซึงใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั เช่น การคิดลดเงิน

ปันผล และการเปรียบเทียบราคาตลาด 

  

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปลียนแปลงในขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดท้ีมีนยัสาํคญัเพียงหนึงอยา่งซึงอาจเป็นไปไดอ้ยา่งมีเหตุผล ณ วนัที

รายงาน โดยถือว่าขอ้มูลอืนๆ คงทีจะมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมระดบั  ดงัต่อไปนี 

 

 

เทคนคิการประเมินมูลค่า  

ข้อมูลทไีม่สามารถสังเกตได้  

ทีมีนยัสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ 

ทีมีนยัสําคญัและ การวดัมูลค่ายตุิธรรม  

การคิดลดเงินปันผล อตัราคิดลด  มูลค่ายติุธรรมทีประมาณการไวจ้ะเพิมขนึ (ลดลง)  

    หากอตัราคิดลดตาํลง (สูงขึน)  

การเปรียบเทียบ 

   ราคาตลาด 

ตวัคูณร่วมของตลาดที 

   ปรับปรุงแลว้  

มูลคา่ยตุิธรรมทีประมาณการไวจ้ะเพมิขนึ (ลดลง)     

   หากตวัคูณร่วมของตลาดทีปรับปรุงแลว้สูงขึน (ตาํลง)  

 

 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 

การกระทบยอดของมูลค่ายตุิธรรมระดับ 3  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 

ตราสารทุน   

ณ วนัที 1 เมษายน 2564  2,603,589 

การเปลียนแปลงสุทธิในมูลคา่ยติุธรรม (รวมรายการทียงัไม่เกิดขึน)   

- รับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน  (93,380) 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564  2,510,209 

 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  22

7 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไม่เกยีวข้องกนั 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  

อาคารและอปุกรณ์ 26,580 

  

ภาระผูกพนัอนื ๆ  

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 15,765 

 

8 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 22 กรกฎาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจัดสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 25.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 500 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู ้

ถือหุน้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 

 


