
 
 

  

 
 
 
 

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และ  

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย            
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดับ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ               
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ           
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ               
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 14 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 

กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่าง

สม ่ าเสมอรวมถึงพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนใน        

บริษทัยอ่ย และเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เม่ือมี             

ข้อ บ่ ง ช้ี  ซ่ึ ง ปั จจัยหลัก ท่ี กระทบ ต่อการด้อยค่ าของ                    

ค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ       

การร่วมคา้นั้นเก่ียวขอ้งกบัภาวการณ์ของตลาด การพิจารณา

ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ือง

ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึง 
 

• ท าความเข้าใจกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของ
ผูบ้ริหาร รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะได้รับในอนาคตและข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการ
สนบัสนุนการประมาณการดงักล่าว 

• ทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันของผูบ้ริหาร โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาด
สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
และขอ้มูลอื่นท่ีไดรั้บ  

• ประเมินประมาณการผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดีตกับผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน
จริง 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รำยได้และต้นทุนกำรก่อสร้ำง 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 8 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตามขั้นความส าเร็จ
ของงานซ่ึงประเมินโดยวิศวกรท่ีรับผิดชอบโครงการ และ
พิจารณาจากตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและประมาณการ
ตน้ทุนการก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
  
ผูบ้ริหารและวิศวกรโครงการตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากใน
การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จนกระทัง่งานก่อสร้างแลว้เสร็จตามสัญญาเพื่อก าหนดขั้น
ความส าเร็จของงานก่อสร้าง ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงก าหนดให ้     
ขั้นความส าเร็จของงานและการประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึง 

• ท าความเข้าใจกระบวนการการประมาณการ และการ
ปรับปรุงประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง   

• สุ่มทดสอบประมาณการต้นทุนการก่อสร้างท่ีได้รับ
อนุมติัจากฝ่ายบริหาร ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง รายไดจ้ากการ
ก่อสร้างและรายได้ท่ียงัไม่ เรียกช าระ กับสัญญาและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

• เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดยวิศวกร
โครงการ กบัอตัราส่วนของตน้ทุนงานท่ีเกิดข้ึนแลว้กับ
ประมาณต้นทุนการก่อสร้างทั้ งส้ิน รวมถึงสุ่มทดสอบ     
ใบตรวจรับงานจากลูกคา้  

• เขา้ร่วมสังเกตการณ์การประมาณความคืบหน้าของงาน
ก่อส ร้างร่วมกับ วิศวกรเพื่ อ ดูความสอดคล้องของ
โครงการจริงกบัขั้นความส าเร็จของงาน 

• ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิด      
ข้ึนจริงกับประมาณการต้นทุน วิเคราะห์ก าไรขั้นต้น              
ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง และสอบถามฝ่ายบริหาร
ถึงสาเหตุของผลต่าง 

• ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงาน และรายไดท่ี้
ยงัไม่เรียกช าระ 

• สุ่มทดสอบตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัส้ินงวด 
กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่
ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน        
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ            
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี
เกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้                  
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน              
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้             
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้                
ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียาก                 
ท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 
(วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6333 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2565 
 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,728,926,133    4,391,924,583    360,005,802       339,673,750       

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสั้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 2,120,006,725    1,724,375,404    -                      -                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3, 6 1,465,511,393    2,863,723,261    185,360,111       966,903,135       

ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 93,468,047         58,538,686         -                      -                      

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 8 1,096,476,895    1,225,272,800    -                      -                      

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 14,735,188         385,537,470       5,130,574           -                      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                      -                      725,826,044       2,933,806,406    

สินคา้คงเหลือ 9 808,911,788       637,408,172       350,589,544       377,178,712       

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 27 1,691,907           -                      621,900              -                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 27 19,198,138         162,314,840       -                      82,000,000         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 217,889,552       333,391,063       15,619,239         98,285,277         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,566,815,766    11,782,486,279  1,643,153,214    4,797,847,280    

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.3 155,509,325       132,868,873       110,584,556       111,360,565       

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 272,952,877       376,094,162       -                      -                      

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                      -                      296,125,280       324,925,280       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 374,013,537       409,815,757       397,594,800       397,594,800       

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,458,671,597    1,155,928,826    726,177,750       726,177,750       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                      15,567,925,805  15,712,437,525  

ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 7 1,685,055,462    821,785,263       -                      -                      

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 95,268,474         -                      -                      -                      

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ 11 60,000,000         -                      60,000,000         -                      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4.3 55,788,305         -                      3,143,658           3,143,658           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.3, 12 26,535,629,122  26,914,415,177  36,104,708         46,856,891         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4.3, 13 543,885,223       710,900,496       47,079,918         54,665,523         

คา่ความนิยม 14 163,476,324       163,476,324       -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 3,300,020,027    3,414,649,404    9,816,498           6,835,206           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 53,361,647         56,761,808         27,046,695         37,905,714         

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 27 53,520,392         -                      -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 111,386,156       92,973,746         39,107,029         68,015,824         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 34,918,538,468  34,249,669,836  17,320,706,697  17,489,918,736  

รวมสินทรัพย์ 42,485,354,234  46,032,156,115  18,963,859,911  22,287,766,016  

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

   31 ธนัวาคม

   งบกำรเงนิรวม

   31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 1,644,687,925    4,659,281,879    1,219,551,025 4,590,160,022    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                      -                      95,000,000 182,000,000       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3 1,681,236,038    2,403,918,800    381,430,809 513,709,350       

รายไดรั้บล่วงหนา้ 403,626,390       399,672,806       7,094,489 34,200,367         

เจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ 50,920,441         1,532,604,348    -                      -                      

เจา้หน้ีคา่หุน้ 10 142,023,500       59,083,480         -                      20,726,403         

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 343,872,627       350,552,294       2,121,778 6,612,800           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 1,671,895,542 1,496,265,900    28,503,508 28,482,094         

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,797,530,605 1,819,000,000    2,797,530,605 1,819,000,000    

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 4.3, 15 43,887,801         42,155,085         19,236,757 15,409,287         

หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 6,375,293           20,705,137         6,375,293           20,520,943         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22,870,422         29,390,046         -                      -                      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 244,670,017       169,943,278       17,301,632         23,759,195         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,053,596,601    12,982,573,053  4,574,145,896    7,254,580,461    

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 15 15,487,804,240  14,657,840,218  308,007,919       336,511,427       

หุน้กู้ 15 3,142,260,354    4,135,584,021    3,142,260,354    4,135,584,021    

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 17,819,979         15,924,784         604,265              87,500                

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.3, 15 522,807,375       552,532,255       25,073,134         37,132,462         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 256,588,537       226,632,783       -                      -                      

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 110,151,361       86,538,736         61,055,144         54,463,259         

ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 17 342,405,666       319,889,987       -                      -                      

หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 257,881,409       571,894,192       50,414,138         143,633,082       

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 618,571              618,571              618,571              618,571              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,198,118         6,814,409           572,724              10,486                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 20,148,535,610  20,574,269,956  3,588,606,249    4,708,040,808    

รวมหนีสิ้น 29,202,132,211  33,556,843,009  8,162,752,145    11,962,621,269  

   31 ธนัวาคม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

   31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

       ทุนจดทะเบียน 2,220,632,743 2,220,632,743 2,220,632,743 2,220,632,743

       ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,220,632,743 2,220,632,743 2,220,632,743 2,220,632,743

       หุน้ทุนซ้ือคืน 19 -                      (304,674,256) -                      (304,674,256)

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

       ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 20 5,179,473,454 5,179,473,454    5,179,473,454    5,179,473,454

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 121,791,814 -                      121,791,814       -                      

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (467,953,968) (467,953,968)     -                      -                      

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน

   ความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย (205,957,015) (205,957,015)     -                      -                      

ก าไรสะสม

        จดัสรรแลว้

            ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 222,559,000       222,559,000 222,559,000       222,559,000

            ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 19 -                      304,674,256 -                      304,674,256

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,172,752,229    5,781,434,415 3,056,650,755    2,702,479,550

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20 (121,689,324)     (380,345,758) -                      -                      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,121,608,933  12,349,842,871  10,801,107,766  10,325,144,747  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 161,613,090       125,470,235 -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,283,222,023  12,475,313,106  10,801,107,766  10,325,144,747  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,485,354,234  46,032,156,115  18,963,859,911  22,287,766,016  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

(บาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

   31 ธนัวาคม    31 ธนัวาคม

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4.1 1,474,969,518    1,495,877,402    1,553,042,920 1,673,022,476 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3,387,509,619    2,896,952,073    -                   -                   

รายไดจ้ากการให้บริการ 4.1 223,635,901       124,213,883       16,229,491      20,256,922      

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 1,888,968,782    2,022,418,375    62,230,516      -                   

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 7 970,089,249       913,476,986       -                   -                   

รายไดส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 1,372,988,568    1,196,404,375    -                   -                   

รายไดเ้งินปันผล 4.1, 10, 11 -                      -                      2,667,588,121 2,577,185,095 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 99,712,931         -                      30,028,544      18,821,658      

ดอกเบ้ียรับ 4.1 11,027,694         10,854,877         52,838,334      29,124,441      

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 377,396,683       -                      102,702,664    74,308,660      

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -                      259,273,007       -                   -                   

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      1,977,595,728    -                   -                   

รายไดอ่ื้น 4.1 61,830,864         77,474,322         15,544,266      940,353           

รวมรำยได้ 9,868,129,809    10,974,541,028  4,500,204,856 4,393,659,605 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4.2, 9 1,174,979,863    1,110,665,621    1,361,733,961 1,369,403,789 

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 4.2 1,895,975,490    1,738,354,708    -                   -                   

ตน้ทุนการให้บริการ 59,990,549         52,881,296         3,379,765        2,561,419        

ตน้ทุนในการก่อสร้าง 4.2 1,571,729,057    1,814,550,944    39,302,264      -                   

ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 7 870,825,265       891,847,931       -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 61,773,369         58,491,311         25,815,845      29,498,367      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืนๆ 4.2 910,307,379       896,785,305       398,761,797    423,580,484    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                      13,867,001         -                   -                   

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ -                      13,219,384         -                   -                   

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย 11 130,503,892       -                      130,503,892    -                   

รวมค่ำใช้จ่ำย 6,676,084,864    6,590,663,501    1,959,497,524 1,825,044,059 

ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้

   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 217,836,997       72,595,791         -                   -                   

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 3,409,881,942    4,456,473,318    2,540,707,332 2,568,615,546 

ตน้ทุนทางการเงิน 4.2, 23 970,526,311       911,768,869       340,841,686    321,391,732    

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 2,439,355,631    3,544,704,449    2,199,865,646 2,247,223,814 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 187,837,750       119,411,606       12,458,498      50,072,144      
ก ำไรส ำหรับปี 2,251,517,881    3,425,292,843    2,187,407,148 2,197,151,670 

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 258,656,434       200,099,685       -                 -                 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                    (291,769)             -                 -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  24 -                      22,658                -                   -                   

รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 258,656,434       199,830,574       -                   -                   

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 16 (13,893,041)        -                      (7,997,395)       -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 2,778,608           -                      1,599,479        -                   

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (11,114,433)        -                      (6,397,916)       -                   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 247,542,001       199,830,574       (6,397,916)       -                   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,499,059,882    3,625,123,417    2,181,009,232 2,197,151,670 

กำรแบ่งปันก ำไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,229,270,274    3,412,336,597    2,187,407,148 2,197,151,670 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 22,247,607         12,956,246         -                   -                   
ก ำไรส ำหรับปี 2,251,517,881    3,425,292,843    2,187,407,148 2,197,151,670 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,476,812,275    3,612,167,171    2,181,009,232 2,197,151,670 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 22,247,607         12,956,246         -                   -                   
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,499,059,882    3,625,123,417    2,181,009,232 2,197,151,670 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 25 0.25                    0.39                    0.25                 0.25                 

(บาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก าไร (ขาดทนุ)

ผลต่างของ จากเงินลงทนุใน

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทนุจาก ของอตัรา ตราสารหน้ีท่ี

การรวม การเปล่ียนแปลง แลกเปล่ียน ก าหนดให้วดัมลูค่า รวมองค์ ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สดัส่วนความ ทนุส ารอง ส ารอง จากการ ดว้ยมลูค่ายติุธรรม ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ หุ้นทนุ มลูค่า การควบคุม เป็นเจา้ของ ตาม หุ้นทนุ ยงัไมไ่ด้ แปลงค่า ผา่นก าไรขาดทนุ ของส่วนของ ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซ้ือคืน หุ้นสามญั เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 2,220,632,743   (304,674,256)  5,179,473,454  (467,953,968)  -                  222,559,000  304,674,256  3,563,649,123    (580,445,443)    269,111            (580,176,332)   10,138,184,020  620,706,683    10,758,890,703   

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                    -                  -                   -                  -                  -                 -                 -                     -                   -                    -                  -                     (5,218,784)      (5,218,784)          

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                    -                  -                   -                  -                  -                 -                 (1,194,551,305)   -                   -                    -                  (1,194,551,305)   -                  (1,194,551,305)   

    รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                  -                   -                  -                  -                 -                 (1,194,551,305)   -                   -                    -                  (1,194,551,305)   (5,218,784)      (1,199,770,089)   

    การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

       โดยอ านาจควบคุมไมเ่ปล่ียนแปลง -                    -                  -                   -                  (205,957,015)   -                 -                 -                     -                   -                    -                  (205,957,015)      (574,042,985)  (780,000,000)      

    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมจากการซ้ือธุรกิจ -                    -                  -                   -                  -                  -                 -                 -                     -                   -                    -                  -                     1,004,075       1,004,075           

    บริษทัยอ่ยเพ่ิมหุ้นสามญั -                    -                  -                   -                  -                  -                 -                 -                     -                   -                    -                  -                     70,065,000      70,065,000         

    รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                  -                   -                  (205,957,015)   -                 -                 -                     -                   -                    -                  (205,957,015)      (502,973,910)  (708,930,925)      -                   

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของ

   ทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                  -                   -                  (205,957,015)   -                 -                 (1,194,551,305)   -                   -                    -                  (1,400,508,320)   (508,192,694)  (1,908,701,014)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                    -                  -                   -                  -                  -                 -                 3,412,336,597    -                   -                    -                  3,412,336,597    12,956,246      3,425,292,843     

     ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                  -                   -                  -                  -                 -                 -                     200,099,685     (269,111)           199,830,574    199,830,574       -                  199,830,574        

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                  -                   -                  -                  -                 -                 3,412,336,597    200,099,685     (269,111)           199,830,574    3,612,167,171    12,956,246      3,625,123,417     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 2,220,632,743   (304,674,256)  5,179,473,454  (467,953,968)  (205,957,015)   222,559,000  304,674,256  5,781,434,415    (380,345,758)    -                    (380,345,758)   12,349,842,871  125,470,235    12,475,313,106   

ก าไรสะสม

(บาท)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทุนจาก ผลต่างของอตัรา

การรวม การเปล่ียนแปลง แลกเปล่ียน ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนความ ทุนส ารอง ส ารอง จากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ หุ้นทุน มูลคา่ หุ้นทุน การควบคุม เป็นเจา้ของ ตาม หุ้นทุน ยงัไม่ได้ แปลงคา่ ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซ้ือคืน หุ้นสามญั ซ้ือคืน เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 2,220,632,743   (304,674,256)  5,179,473,454     -                  (467,953,968)  (205,957,015)   222,559,000  304,674,256   5,781,434,415    (380,345,758)       12,349,842,871  125,470,235    12,475,313,106   

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

       และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การขายหุ้นทุนซ้ือคืน 19 -                    304,674,256   -                      121,791,814   -                  -                   -                 (304,674,256)  304,674,256       -                       426,466,070       -                  426,466,070        

    บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                    -                  -                      -                  -                  -                   -                 -                  -                      -                       -                      (4,039,852)      (4,039,852)          

    บริษทัยอ่ยเพ่ิมหุ้นสามญั -                    -                  -                      -                  -                  -                   -                 -                  -                      -                       -                      17,935,100      17,935,100          

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                    -                  -                      -                  -                  -                   -                 -                  (2,131,512,283)   -                       (2,131,512,283)   -                  (2,131,512,283)   

    รวมเงนิทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้น

       และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    304,674,256   -                      121,791,814   -                  -                   -                 (304,674,256)  (1,826,838,027)   -                       (1,705,046,213)   13,895,248      (1,691,150,965)   

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของ

   ที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    304,674,256   -                      121,791,814   -                  -                   -                 (304,674,256)  (1,826,838,027)   -                       (1,705,046,213)   13,895,248      (1,691,150,965)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                    -                  -                      -                  -                  -                   -                 -                  2,229,270,274    -                       2,229,270,274    22,247,607      2,251,517,881     

     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                  -                      -                  -                  -                   -                 -                  (11,114,433)        258,656,434        247,542,001       -                  247,542,001        

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                  -                      -                  -                  -                   -                 -                  2,218,155,841    258,656,434        2,476,812,275    22,247,607      2,499,059,882     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 2,220,632,743   -                  5,179,473,454     121,791,814   (467,953,968)  (205,957,015)   222,559,000  -                  6,172,752,229    (121,689,324)       13,121,608,933  161,613,090    13,283,222,023   

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงนิรวม

(บาท)

ก าไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้ทุนซ้ือคืน หุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 2,220,632,743  (304,674,256)  5,179,473,454  222,559,000   304,674,256     1,699,879,185    9,322,544,382         

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                    -                  -                    -                  -                    (1,194,551,305)   (1,194,551,305)       

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                  -                    -                  -                    (1,194,551,305)   (1,194,551,305)       

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                  -                    -                  -                    (1,194,551,305)   (1,194,551,305)       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                    -                  -                    -                  -                    2,197,151,670    2,197,151,670         

     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                  -                    -                  -                    -                      -                           

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                  -                    -                  -                    2,197,151,670    2,197,151,670         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 2,220,632,743  (304,674,256)  5,179,473,454  222,559,000   304,674,256     2,702,479,550    10,325,144,747       

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้ทุนซ้ือคืน หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 2,220,632,743  (304,674,256)  5,179,473,454  -                  222,559,000    304,674,256   2,702,479,550    10,325,144,747  

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

       และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    การขายหุน้ทุนซ้ือคืน 19 -                     304,674,256   -                    121,791,814   -                   (304,674,256)  304,674,256       426,466,070       

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                     -                  -                    -                  -                   -                  (2,131,512,283)   (2,131,512,283)   

    รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้น

       และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                     304,674,256   -                    121,791,814   -                   (304,674,256)  (1,826,838,027)   (1,705,046,213)   

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                     304,674,256   -                    121,791,814   -                   (304,674,256)  (1,826,838,027)   (1,705,046,213)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                     -                  -                    -                  -                   -                  2,187,407,148    2,187,407,148    

     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                     -                  -                    -                  -                   -                  (6,397,916)          (6,397,916)          

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                     -                  -                    -                  -                   -                  2,181,009,232    2,181,009,232    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 2,220,632,743  -                  5,179,473,454  121,791,814   222,559,000    -                  3,056,650,755    10,801,107,766  

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงนิสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 2,251,517,881      3,425,292,843      2,187,407,148      2,197,151,670      

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 187,837,750         119,411,606         12,458,498           50,072,144           

ตน้ทุนทางการเงิน 970,526,311         911,768,869         340,841,686         321,391,732         

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,541,984,302      1,353,456,948      30,841,553           14,863,386           

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,260,381           10,772,722           1,910,410             6,400,674             

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,891,608)            39,846,270           (10,848,979)          29,068,581           

(ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (377,396,683)        13,219,384           (102,702,664)        (74,308,660)          

ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (217,836,997)        (72,595,791)          -                       -                       

เงินปันผลรับ -                       -                       (2,667,588,121)     (2,577,185,095)     

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (5,597,502)            5,890,475             (5,597,502)            5,570,988             

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       13,512,943           -                       

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 225,490                13,477,851           -                       4,998,462             

ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,872,810             1,587,372             3,085,139             873,794                

ก าไรจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (888,007)               (513,391)               (486,858)               (98,473)                 

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม 144,678                188,298                -                       -                       

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -                       (259,273,007)        -                       -                       

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (1,977,595,728)     -                       -                       

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย 130,503,892         -                       130,503,892         -                       

ดอกเบ้ียรับ (11,027,694)          (10,854,877)          (52,838,334)          (29,124,441)          

4,484,235,004      3,574,079,844      (119,501,189)        (50,325,238)          

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (300,140,637)        810,934,192         -                       200,103,712         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,374,641,989      (1,206,422,843)     783,426,570         (591,632,671)        

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 41,774,526           53,849,262           -                       -                       

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 128,795,905         (600,101,336)        -                       -                       

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 275,533,808         (165,331,707)        (5,130,574)            2,570,255             

สินคา้คงเหลือ (171,729,106)        1,893,548             26,589,167           (1,270,176)            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 107,089,847         (130,204,646)        67,852,181           (62,559,878)          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,640,452)          (14,349,411)          776,009                132,622                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,578,581           (4,830,540)            33,000,000           -                       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (820,184,216)        (1,628,468,385)     (132,822,244)        147,971,477         

รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,953,584             (2,647,085)            (27,105,878)          14,672,238           

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (811,253)               (34,646,551)          (3,974,257)            (2,801,043)            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 74,726,739           8,012,228             (6,457,563)            3,983,453             

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,540,798)            (1,225,737)            (3,315,920)            (1,002,270)            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,090,489             28,861,999           562,240                (627,177)               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 5,189,374,010      689,402,832         613,898,542         (340,784,696)        

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (180,328,634)        (77,931,180)          5,438,821             (9,532,177)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 5,009,045,376      611,471,652         619,337,363         (350,316,873)        

บริษทั กนักลุเอน็จิเนยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16



งบกระแสเงนิสด
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (765,789,287)        (1,411,729,365)     

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       766,284,172         -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -                       (440,642,857)        -                       (311,576,740)        

เงินสดรับจากการจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       4,597,985,471      -                       -                       

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 17,935,100           70,065,000           -                       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       (2,535,975)            -                       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (107,976,499)        -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในการร่วมคา้ (499,990)               -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีคา่หุ้น (35,906,694)          -                       (22,584,337)          -                       

เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 2,578,360,331      326,272,590         2,341,987,158      160,098,472         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (2,434,500,300)     (465,001,000)        (2,259,500,300)     (242,000,000)        

เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่หุ้น (60,000,000)          -                       (60,000,000)          -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (55,788,305)          -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,952,402,101)     (3,496,709,518)     (3,425,779)            (7,643,276)            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,422,244)            (8,720,885)            (6,192,600)            (2,846,680)            

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,165,707             5,561,559             30,675                  995,592                

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       169,928,657         2,610,237,372      2,396,986,952      

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (366,600,000)        (4,329,537,498)     

เงินปันผลรับ 216,773,649         197,985,034         2,667,588,121      2,586,224,693      

ดอกเบ้ียรับ 11,770,309           11,922,568           56,595,404           29,189,095           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,825,491,037)     966,110,644         4,958,630,599      (1,131,838,755)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย

   ท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม -                       (780,000,000)        -                       (780,000,000)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น -                       3,620,874,153      -                       3,617,171,295      

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (3,018,647,324)     -                       (3,372,379,456)     -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       21,000,000           1,371,000,000      

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (108,000,000)        (1,489,537,147)     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,433,105,808      1,743,669,366      -                       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาว (1,612,982,675)     (1,391,695,929)     (28,800,000)          (28,800,000)          

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,791,900,000      1,343,837,657      1,791,900,000      1,343,837,657      

เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ (1,819,000,000)     (1,000,000,000)     (1,819,000,000)     (1,000,000,000)     

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (74,739,303)          (247,016,227)        (17,214,350)          (7,903,215)            

เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืน 426,466,070         -                       426,466,070         -                       

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (2,131,106,784)     (1,194,489,983)     (2,131,106,784)     (1,194,489,983)     

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,039,852)            (5,218,784)            -                       -                       

ดอกเบ้ียจ่าย (887,131,249)        (905,271,702)        (326,491,867)        (304,724,370)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงิน (4,896,175,309)     1,184,688,551      (5,563,626,387)     1,526,554,237      

(บาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,712,620,970)     2,762,270,847      14,341,575           44,398,609           

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด 49,622,520           29,434,199           5,990,477             (8,479,681)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,391,924,583      1,600,219,537      339,673,750         303,754,822         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,728,926,133      4,391,924,583      360,005,802         339,673,750         

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 50,920,441           1,532,604,348      -                       -                       

ซ้ือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 20,216,823           10,038,242           8,982,491             42,054,486           

ตน้ทุนทางการเงินและคา่ธรรมเนียมท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 249,338                1,290,836             -                       -                       

เงินปันผลคา้งจ่าย 405,500                61,322                  405,500                61,322                  

เจา้หน้ีคา่หุ้น 142,023,500 59,083,480           -                       20,726,403           

(บาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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หมำยเหตุ สำรบัญ  
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
7 ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 
8 รายไดท่ี้ยงัไมเ่รียกช าระ 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สญัญาเช่า 
14 สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนและค่าความนิยม 
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
17 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 
18 ทุนเรือนหุน้ 
19 หุน้ทุนซ้ือคืน 
20 ส่วนเกินทุนและส ารอง 
21 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
22 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
23 ตน้ทุนทางการเงิน 
24 ภาษีเงินได ้
25 ก าไรต่อหุ้น 
26 เงินปันผล 
27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
28 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 
31 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ                      
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 1177 อาคารเพิร์ล 
แบงกค์อ็ก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั กนักุล กรุ๊พ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 49.90) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย ผูถื้อหุน้หลกัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคือ ตระกลูด ารงปิยวฒ์ิุ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย “กลุ่มบริษทั” ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า การรับเหมา
ก่อสร้าง และลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบติั 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ               
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง 
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมาย
เหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 3(ฐ) และ 7 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ การพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุหรือ
ยกเลิกสญัญาเช่า และการเช่าช่วง  

ขอ้ 3(ถ) และ 8 การก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 

ขอ้ 14 การใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยม 
ขอ้ 16 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ขอ้ 17 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 

 
3 นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนได้เสียของ            
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุม ผลต่างระหว่าง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายหรือรับจากการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่าทุนอ่ืน
ในส่วนของเจา้ของ 
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เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้เป็นการร่วมการ
งานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิใน
สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
ราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีความ
มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วมส้ินสุดลง  
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
กบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  
 
การรวมธุรกิจ 

 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ซ้ือมา
นั้นประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงสามารถท าให้เกิดผลผลิตได ้โดยวนัท่ีซ้ือกิจการคือ
วนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้ นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริษัท ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้ งน้ี 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั  
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ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ ทุก
วนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ี
เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกิน
หรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตดั
จ าหน่ายเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยูใ่นงบการเงินรวม
ของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน

ตน้ทุนเงินลงทุนค านวณโดยวิธีวเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 

(ค) เงนิตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
รายงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นส ารองการแปลงค่า 
งบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระส าคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้น
ตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย  
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการ
ช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทาง
การเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน และแสดงเป็นส ารองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า 
 

ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็น
คู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการท ารายการท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ
ทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหมโ่ดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือ
มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิด
จากการ ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออก
จากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสญัญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง
การเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้ง
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่ม
บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะทอ้น
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็
ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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(ง.3) อนุพันธ์  
 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ       
วดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 
(ง.4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกัโดย
พิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน
ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนั
ใหก้บักลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
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(ง.5) การตัดจ าหน่าย  
 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 

(ง.6) ดอกเบีย้  
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ีย
จ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน 

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง
ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของ
รายการหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน   
 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ง
ส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธี
เขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปและ
สินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการ
ผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี
จ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
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(ซ) รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 
 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระแสดงถึงมูลค่างานท่ียงัไม่เรียกเก็บซ่ึงคาดวา่จะเก็บไดจ้ากลูกคา้ส าหรับสัญญางานก่อสร้างท่ีมีอยู ่ณ 
วนันั้น ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนบวกก าไรท่ีรับรู้ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) หักดว้ยจ านวนท่ีไดเ้รียกเก็บจาก
ลูกคา้และขาดทุนท่ีรับรู้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้าย
ทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุม
โดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั  
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือ 
กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

29 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย ์
และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  
 
ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 
อาคาร ส่วนปรับปรุงและระบบสาธารณูปโภค 25-30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-25 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3-5 ปี 
ยานพาหนะ 8-10 ปี 
 

(ฎ) ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธี     
ส่วนไดเ้สียรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน  
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดัวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็น
สินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3-5 ปี 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 20 และ 25 ปี 
สิทธิในสญัญาซ้ือขาย/ประกอบกิจการไฟฟ้า 20 และ 25 ปี 
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(ฐ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้สิทธิ
ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ในฐานะผู้ เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดั
มูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจาก
ส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่ม
บริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึง
ก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใช้
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือให้สะทอ้นระยะเวลา
ของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า
ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า เม่ือมีการวดั
มูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หาก
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
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ในฐานะผู้ให้เช่า  
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้ งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ีไม่เข้าเง่ือนไข
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงานโดย
อา้งอิงจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดจากสัญญาเช่าหลกั เวน้แต่สัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาให้เช่าช่วงจะ
ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้งักล่าวจะแสดงเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
 
กลุ่มบริษทับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่า
และมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าเงินทุนจะ
ถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุน
สุทธิคงเหลือตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่า
ท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง
เพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีสัญญาเช่าตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี
มีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัตดัรายการลูกหน้ีสญัญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ง)  
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(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้

บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย

แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะ

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึง

แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น 

จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า

เส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนักงานใน
ก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานให้กบักิจการ  
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคต
ท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้
เป็นมูลค่าปัจจุบันซ่ึงจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้ว ัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ 
ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้
ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างาน
ของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอ
การให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่าย
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ หาก
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างาน
ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบันอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสิน
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้
สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน   
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
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ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของต้นทุน            
ค่าร้ือถอนท่ีจะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า หน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอนในอนาคต   
โดยมีสมมติฐานต่างๆ เช่น ตน้ทุนประมาณการร้ือถอน ระยะเวลาร้ือถอน อตัราคิดลด และอตัราเงินเฟ้อในอนาคต ประมาณ
การหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะดงักล่าว ไดมี้การคิดลดกระแสเงินสด เพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั และแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

(ด) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
สถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท ารายการ 
เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ 
วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการและรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะ
รับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือ
จนกวา่มูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
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(ต) หุ้นทุนซ้ือคนื 
 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและ
แสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใต้
ส่วนของผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหัก
บญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจ านวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั และโอนจ านวน
เดียวกนัน้ีจากบญัชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือ
คืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนน าไปหัก
จากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
 

(ถ) รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
 

(1) การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆและ
แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ส าหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ รายไดจ้ากการให้บริการ
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้
หรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูก     
ปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 

 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้
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รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
 

รายไดค้่าก่อสร้างประกอบดว้ยจ านวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวกจ านวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
สัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ี
จะก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ รายไดแ้ละตน้ทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ก าไรหรือขาดทุนตามสดัส่วนของขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
 

ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการส ารวจงานท่ีท า เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดค้่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

(2) ยอดคงเหลือของสัญญา  
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจาก
เง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

หน้ีสินเงินคืนเป็นภาระผูกพนัในการคืนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากลูกคา้ทั้งหมดหรือบางส่วนและวดัมูลค่าดว้ยจ านวน
เงินท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะตอ้งคืนให้กบัลูกคา้ หน้ีสินเงินคืนไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและปรับปรุงกบั
จ านวนท่ีรับรู้รายได ้

 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  
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ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้
หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 
ส าหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาด
ว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหักกลบกบั
หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี
ออกจ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
 

4 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม

หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

ต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
รายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั กนักลุ กรุ๊พ จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั รางเงิน โซลูชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอาทโ์กรว ์ดี จ ากดั (3) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ จีพีดี แอนด ์ทีอีอีซีแอล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอฟอีซี แอนด ์พีพีบี จ ากดั (2) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟิวเจอร์ เอน็เนอร์ย ีคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ บีทูบี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Gunkul International Investment  
   (Singapore) Pte. Ltd. 

สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

Gunkul Myanmar Central Power 1 Company Limited เมียนมาร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Singapore An Yang Pte. Ltd.  สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Singapore Yun Yang Pte. Ltd.  สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มม่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เค.ไบโอ เอก็ซ์แทรคชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Future Asset Management Kabushiki Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha (1) ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
East Japan Solar 13 Godo Kaisha(1) ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Tri Viet Hoa Binh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

Tan Chau Energy Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
INT Energy Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั กนักลุ เทรดด้ิง แอนด ์เอเยนซ่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เอม็.ซพัพลาย แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง (2000) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 4 จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 8 จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 9 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 10 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จ  ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 13 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ปราณบุรี บูเลอการ์ด จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั นพกลุ จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั กนักลุมารีนไลน์ จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั กรีน ฟิลด ์เอน็เนอร์จี จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั กลุนที จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยญาติสนิทกรรมการ 
บริษทั พ.ีเอม็.บิลด้ิง กรุ๊ป จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยญาติสนิทกรรมการ 
บริษทั ทองหล่อ 9 จ  ากดั (1) ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
บริษทั เทค-กรีน จ ากดั (2) ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
บริษทั เอน็ไทรต้ี ทรัพย ์จ ากดั (2) ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
บริษทั แฮป้ป้ี กรีน 2558 จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
 

(1) ขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2563 
(2) ช าระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2563 
(3) ช าระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2564 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซ้ือขายสินคา้ ราคาทุนบวกร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 30 
การให้บริการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
ค่าเช่า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือ-ขายทรัพยสิ์น ราคาตามบญัชี 
ค่าก่อสร้างระหวา่งกนั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
4.1 รายการรายไดท่ี้ส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกกำรขำย         
บริษทัยอ่ย  -  -  489,202  353,915 
การร่วมคา้  811  640  -  378 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  216  -  -  - 
รวมรำยได้จำกกำรขำย  1,027  640  489,202  354,293 

         
รำยได้จำกกำรให้บริกำร         
         
รำยได้ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ         
บริษทัยอ่ย  -  -  3,759  2,242 
บริษทัร่วม  28,945  27,866  -  - 
การร่วมคา้  23,028  23,422  -  - 
         
รำยได้บริหำรจัดกำร         
บริษทัยอ่ย  -  -  1,949  5,805 
การร่วมคา้  5,748  5,527  5,748  5,527 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
รำยได้บริกำรอ่ืน         
บริษทัร่วม  -  16,590  -  - 
การร่วมคา้  6  32,295  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  10  -  - 
         

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร  57,739  105,710  11,456  13,574 

         
รำยได้เงินปันผล         
บริษทัยอ่ย  -  -  2,450,814  2,379,200 
บริษทัร่วม  -  -  71,350  61,938 
การร่วมคา้  -  -  145,424  136,047 
รวมรำยได้เงินปันผล  -  -  2,667,588  2,577,185 

         
ดอกเบีย้รับ         
บริษทัยอ่ย  -  -  52,250  27,541 
การร่วมคา้  -  342  -  342 
รวมดอกเบีย้รับ  -  342  52,250  27,883 

         
รำยได้อ่ืน - ค่ำเช่ำรับ         
บริษทัยอ่ย  -  -  541  255 
รวมรำยได้อ่ืน  -  -  541  255 
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4.2 รายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ต้นทุนขำย - ซ้ือสินค้ำและบริกำร         
บริษทัยอ่ย  -  -  353,490  387,193 

รวมต้นทุนขำย  -  -  353,490  387,193 
         

ต้นทุนงำนก่อสร้ำง         
บริษทัยอ่ย  -  -  3,880  - 

รวมต้นทุนงำนก่อสร้ำง  -  -  3,880  - 
         

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและอ่ืนๆ         
         

ค่ำฝึกอบรมสัมมนำ         
บริษทัยอ่ย  -  -  327  438 
การร่วมคา้  -  3  -  - 
         

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและโกดัง         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  6,438  -  6,438 
         

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอ่ืน         
บริษทัยอ่ย  -  -  1  3 
         

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและอ่ืนๆ  -  6,441  328  6,879 
         

ต้นทุนทำงกำรเงิน         
         

ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืม         
บริษทัยอ่ย  -  -  2,588  3,805 
         

ดอกเบีย้จ่ำย-หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  915  28  722  - 
         

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน  915  28  3,310  3,805 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  189,740  181,310  142,744  145,486 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  3,234  3,225  2,891  2,901 

รวม  192,974  184,535  145,635  148,387 
 

4.3 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน         
บริษทัร่วม  55,788  -  -  - 
         

ซ้ือทรัพย์สิน         
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21  -  21  - 
         

ขายทรัพย์สิน         
บริษทัยอ่ย  -  -  37  77 
         

ซ้ือสินทรัพย์สิทธิการใช้         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,058  22,740  5,612  18,299 
         

ลูกหน้ีการค้า          
บริษทัยอ่ย  -  -  94,394  448,316 
บริษทัร่วม  1,586  1,586  -  - 
การร่วมคา้  197  455  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6  2  -  - 
  1,789  2,043  94,394  448,316 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม  1,789  2,043  94,394  448,316 
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  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน         
บริษทัยอ่ย  -  -  7,297  9,703 
การร่วมคา้  513  68,712  513  493 
รวม  513  68,712  7,810  10,196 
         

เงินให้กู้ยมื         
บริษทัยอ่ย         
- ส่วนท่ีหมุนเวียน  -  -  725,826  2,933,806 

- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  -  -  296,125  324,925 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน 
   ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

        

บริษทัร่วม  106,764  106,764  106,764  106,764 
         

เจ้าหน้ีการค้า         

บริษทัยอ่ย  -  -  64,043  70,033 

         

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น          

บริษทัยอ่ย  -  -  4,027  424 

บริษทัร่วม  -  1,301  -  - 

การร่วมคา้  3,126  3,126  -  - 

รวม  3,126  4,427  4,027  424 
         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า         
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  22,618  22,740  16,221  18,299 
         

เงินกู้ยืม         
บริษทัยอ่ย  -  -  95,000  182,000 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
สัญญาเช่า / เช่าช่วงที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
 
บริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 26 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2582 โดย
บริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาเช่าท่ีดิน เช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 
สญัญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 2-3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายไุด ้โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาเช่า/เช่าช่วง ท่ีดิน อาคาร พ้ืนท่ีอาคารและพ้ืนท่ีหลงัคากบับริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ 
สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 26 ปี  ซ่ึงสามารถต่ออายไุด ้โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญา 
 
สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาจา้งบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบบักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา สญัญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2566 ถึงเดือนตุลาคม 2586 
 
สัญญาบริการ  
 
การร่วมคา้และบริษทัยอ่ยมีสัญญาบริการดา้นการจดัการหลายฉบบักบับริษทั สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงสามารถต่อ
อายไุด ้โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา สญัญาจะส้ินสุดในเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 
 
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
 
บริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างกบักบับริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ โดยบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าจา้งตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา  
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สัญญาบริหารสินทรัพย์ 
 
บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นสองแห่งมีสัญญาบริหารสินทรัพยก์บับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น สัญญาเหล่าน้ีมี
ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ด ้สัญญาจะส้ินสุดในระหว่างเดือนเมษายน 2581 
ถึงเดือนธนัวาคม 2584 โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
การค ้าประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัได้จ าน าตัว๋สัญญาใช้เงินของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี
จ านวน 316.13 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง  
 
สัญญาซ้ือขายที่ดิน 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อท่ีดินจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 55.79 ลา้นบาท ตามสัญญาซ้ือขาย
ท่ีดินระหว่างกนั ปัจจุบนั บริษทัย่อยดงักล่าวยงัไม่มีวตัถุประสงคก์ารใชง้านท่ีดินดงักล่าวในอนาคตจึงไดจ้ดัประเภทเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวคือ 78.79 ลา้นบาท ประเมินราคา
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ 

ที่มนัียส ำคัญ 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้อมูลท่ี 
ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญและ

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริง

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
เปรียบเทียบท่ีคลา้ยคลึงกนั ปรับดว้ย
ปัจจยัความต่างอ่ืน ๆ 

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หากราคาพ้ืนท่ีสูงข้ึน 
(ลดลง) 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 935  855  200  200 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 538,990  350,887  12,319  34,719 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,070,294  3,904,377  333,952  303,176 
เช็คในมือ 118,707  135,805  13,535  1,579 
รวม 1,728,926  4,391,924  360,006  339,674 

 
6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,789  2,043  94,394  448,316 
กิจการอ่ืนๆ  1,237,790  1,601,930  72,215  404,825 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
         ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
(2,556) 

  
(8,154) 

  
(1,056) 

  
(6,654) 

สุทธิ  1,237,023  1,595,819  165,553  846,487 

         

ลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 513  68,712  7,810  10,196 
กิจการอ่ืนๆ  72,270  170,644  5,338  110,220 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  155,705  77,373  6,659  - 
เงินมดัจ าตามสญัญา  -  951,175  -  - 
  228,488  1,267,904  19,807  120,416 
         
รวม  1,465,511  2,863,723  185,360  966,903 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   8,154  2,264  6,654  1,083 
เพ่ิมข้ึน  129  5,890  129  5,571 
กลบัรายการ  (5,193)  -  (5,193)  - 
ตดับญัชี  (534)  -  (534)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   2,556  8,154  1,056  6,654 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,182,993  1,452,905  98,824  737,094 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 31,745  113,366  44,426  102,332 
3 - 6 เดือน 20,431  19,520  20,227  - 
6 - 12 เดือน 666  2,929  580  607 
มากกวา่ 12  เดือน 3,744  15,253  2,552  13,108 

 1,239,579  1,603,973  166,609  853,141 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
         คาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
(2,556) 

  
(8,154) 

  
(1,056) 

  
(6,654) 

สุทธิ 1,237,023  1,595,819  165,553  846,487 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
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7 ลูกหนีสั้ญญำเช่ำเงินทุน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน 1 ปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระเกิน  

1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกิน 5 ปี 

 

รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2564  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 239,127  976,419  2,299,816  3,515,362 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (145,659)  (731,443)  (859,736)  (1,736,838) 
รวม 93,468  244,976  1,440,080  1,778,524 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
          ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธิ 93,468  244,976  1,440,080  1,778,524 

  
31 ธันวาคม 2563  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน   162,326  483,427  1,304,490  1,950,243 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (103,787)  (398,873)  (567,259)  (1,069,919) 
รวม 58,539  84,554  737,231  880,324 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
          ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธิ 58,539  84,554  737,231  880,324 

 
8 รำยได้ที่ยงัไม่เรียกช ำระ 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างบวกก าไร  4,165,069   2,656,183  62,231  - 
จ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้และอ่ืนๆ  (3,068,592)  (1,430,910)  (62,231)  - 
สุทธิ  1,096,477  1,225,273  -  - 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 555,492  442,261  367,906  341,285 
สินคา้ระหว่างผลิต 903  411  -  - 
วตัถุดิบ 188,569  171,205  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 1,749  1,885  -  - 
งานระหว่างก่อสร้าง 103,541  9,633  -  - 
สินคา้ระหว่างทาง 5,774  59,004  3,933  57,143 
รวม 856,028  684,399  371,839  398,428 
หัก คา่เผือ่มูลคา่สินคา้ลดลงใหเ้ท่ากบั 
         มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (47,116)  (46,991)  (21,249)  (21,249) 
สุทธิ 808,912  637,408  350,590  377,179 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวม 
   ในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 1,174,854  1,097,275  1,361,734  1,364,405 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 516  13,762  -  5,062 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (390)  (371)  -  (63) 
สุทธิ 1,174,980  1,110,666  1,361,734  1,369,404 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้า 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,565,745  1,731,032  1,123,773  1,123,773 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   และการร่วมคา้ 217,837  72,596  -  - 
ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 250,000  -  -  - 
จ่ายช าระค่าหุน้เพ่ิมเติม 500  -  -  - 
เงินปันผลรับ (216,774)  (197,985)  -  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  (6,623)  -  - 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขาย
แบบ downstream -  (35,924) 

  
- 

  
- 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน 

 
15,377 

  
2,649 

  
- 

  
- 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 1,832,685  1,565,745  1,123,773  1,123,773 

 

การซ้ือเงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม 

 

บริษทั ทีเอชซีจี กรุ๊ป จ ากดั 

 

เม่ือวัน ท่ี  7 ตุลาคม 2564 บ ริษัท  จี .เค .เฮมพ์ ก รุ๊ป  จ ากัด  ซ่ึ งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ 
บริษทั ทีเอชซีจี กรุ๊ป จ ากดั โดยเป็นไปตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญทั้งหมดเพ่ือเป็นการร่วมคา้ระหว่างกนั เป็นจ านวนเงิน 10.5 ลา้นบาท และเข้าเพ่ิมทุนประเภท 
หุ้นบุริมสิทธิเป็นจ านวนเงิน 239.5 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจการปลูกกญัชง และกญัชา เพื่อการจ าหน่าย รวมถึงการผลิต 
และจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกญัชง และกญัชา โดยมีมูลค่าการเขา้ลงทุนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 250 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายเงินค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 107.98 ลา้นบาท คงเหลือเจา้หน้ีค่าหุ้น
เป็นจ านวนเงิน 142.02 ลา้นบาท 
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   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับ 

ส าหรับปี 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                         
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 40.00  40.00  374,014  409,816  397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  71,350  61,938 
      374,014  409,816  397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  71,350  61,938 

การร่วมค้า                           

บริษทั กนักุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 51.00  51.00  993,909  998,531  505,920  505,920  -  -  505,920  505,920  143,934  134,575 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 1 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  2,254  2,222  2,876  2,876  -  -  2,876  2,876  201  158 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 3 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  3,046  3,187  3,626  3,626  -  -  3,626  3,626  417  417 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 6 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  3,054  3,216  3,626  3,626  -  -  3,626  3,626  472  417 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 17 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  2,277  2,175  4,002  4,002  -  -  4,002  4,002  400  480 

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 70.00  70.00  205,835  146,013  206,128  206,128  -  -  206,128  206,128  -  - 

      1,210,375  1,155,344  726,178  726,178  -  -  726,178  726,178  145,424  136,047 

การร่วมค้าทางอ้อม                         
กิจการร่วมคา้ เอสพีไอ แอนด ์จีพีดี 
 

รับจา้งท าความสะอาดและ 
ขนยา้ยสินคา้ออกจากเรือ 50.00   50.00 

 
565  585  -  -  -  -  -  -  

 
- 

  
- 

บริษทั ทีเอชซีจี กรุ๊ป จ ากดั การผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
   ท่ีไดจ้ากกญัชง และกญัชา 

50.00  -  247,299  -  -  -  -  -  -  - 
 

- 
 

- 

บริษทั ออริจ้ิน กนักุล เอน็เนอร์ย ีจ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 50.00  -  432  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
      248,296  585  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม      1,832,685  1,565,745  1,123,773  1,123,773  -  -  1,123,773  1,123,773  216,774  197,985 
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บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทั Kenyir Gunkul Solar  
Sdn Bhd. ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
บริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีมสีาระส าคัญ 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงน าเสนออยูใ่นงบการเงินของบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบ
ยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทร่วม  กำรร่วมค้ำ 

 บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 

 2564  2563  2564  2563  
 (พันบาท)  
รายได ้ 526,067  494,111  535,791  565,262  
ก าไรส าหรับปี 362,168  307,997  332,329  354,754  
หัก ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (282,690)  (342,739)  (51,081)  (206,602)  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 79,478  (34,742)  281,248  148,152  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -  -  38  -  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 79,478  (34,742)  281,286  148,152  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สีย         
   ของกลุ่มบริษทั (ถือหุน้ร้อยละ 40 และ 51) 31,791  (13,897)  143,456  75,558  
การตดัก าไรระหวา่งกนัจากการขายสินทรัพย ์ 8,140  8,140  7,251  7,251  
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (4,384)  (4,384)  (11,394)  (11,394)  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น         
   ของกลุ่มบริษัท 35,547  (10,141)  139,313  71,415  
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 กำรร่วมค้ำ 
 บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 
 2564 2563 
 (พันบาท) 
หมายเหตุ    
ก. รวมรายการต่อไปน้ี   

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 110,288 123,430 
- ดอกเบ้ียจ่าย 13,589 25,137 
- คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17,494 3,422 

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 10 
ค. เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสั้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 111,026 137,454 
ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้  

เจา้หน้ีอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) 
 

172,429 
 

199,168 
จ. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไมห่มุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้  

เจา้หน้ีอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) 
 

8,399 
 

179,243 
 
 

 บริษัทร่วม  กำรร่วมค้ำ 

 บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 

 2564  2563  2564  2563  
 (พันบาท)  
สินทรัพยห์มุนเวียน 195,226  210,080  209,949  248,867  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,389,773  1,713,353  1,817,950  1,973,969  
หน้ีสินหมุนเวียน (460,234)  (566,333)  (195,788)  (213,693)  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (43,023)  (176,461)  (10,533)  (186,627)  
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 1,081,742  1,180,639  1,821,578  1,822,516  
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั         
   (ถือหุน้ร้อยละ 40 และ 51) 432,697  472,256  929,005  929,483  
การตดัก าไรระหวา่งกนัจากการขายสินทรัพย ์ (126,208)  (134,349)  (120,521)  (127,771)  
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 67,525  71,909  185,425  196,819  
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม         
   และกำรร่วมค้ำ 374,014  409,816  993,909  998,531  
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การพิจารณาการด้อยค่าของโรงไฟฟ้า 
 
ในระหว่างปี 2564 ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ พบว่าประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากรายไดล้ดลงเน่ืองจาก
เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (Adder) ใกลห้มดอาย ุผูบ้ริหารของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ไดค้  านวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ดว้ยมูลค่าจากการใช ้มูลค่าจากการใชค้  านวณจากประมาณการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ขอ้สมมติฐานท่ี
ส าคญัท่ีใชไ้ดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายต่างๆ ตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และอตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนของธุรกิจ (WACC) ท่ีอตัราร้อยละ 6.28 - 6.30 (2563: ร้อยละ 6.50 - 6.90) พบว่า มูลค่าจากการ
ใชต้ ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 113.08 ลา้นบาท และ 26.05 ลา้นบาท ตามล าดบั และบนัทึกในบญัชีส่วนแบ่ง
ก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2564 (2563: บริษัทร่วม
จ านวน 137.09 ล้านบาท และการร่วมค้าจ านวน 105.37 ล้านบาท) 
 
การร่วมค้าท่ีไม่มสีาระส าคัญ 

 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั จากจ านวนเงินท่ี
รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
   กำรร่วมค้ำท่ีไม่มีสำระส ำคญั 

     2564  2563 
  (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั     464,762  157,397 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน        

- ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง     29,815  11,322 
- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน     -  - 
- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม     29,815  11,322 

 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

56 
 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   15,712,438  13,188,215 
ซ้ือเงินลงทุน  -  332,494 
จ่ายช าระค่าหุน้เพ่ิมเติม  765,789  1,411,729 
จ่ายซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  -  780,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (13,513)  - 
ลดทุน  (896,788)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  15,567,926  15,712,438 

 

การจ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เติมในบริษทัย่อย 
 

บริษทั เค.เอ็น.พ.ีซัพพลาย จ ากดั 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 20.25 ล้านบาท         
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 32.75 ลา้นบาท 
 

บริษทั กนักลุ อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 23.81 ล้านบาท         
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 314 ลา้นบาท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมเติมในบริษทั 
กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั เป็นจ านวน 0.785 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุน
ท่ีช าระแลว้ ปัจจุบนับริษทัมีส่วนได้เสียในบริษทัย่อยดงักล่าวร้อยละ 74.99 ภายหลงัจากการโอนหุ้นเสร็จส้ิน จะท าให้
บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อยดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 99.99 โดยมีมูลค่าการจ่ายซ้ือทั้ งส้ิน 120 ล้านบาท เพ่ือ
สนบัสนุนและรองรับการขยายตวัในธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วงการจดัการทรัพยสิ์น และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 60 ลา้นบาท ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุ้นไดเ้สร็จส้ิน
ในเดือนมกราคม 2565  
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กจิการร่วมค้า จีเคอ ีแอนด์ เอฟอีซี 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 2.10 ล้านบาท          
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งส้ิน 29.50 ลา้นบาท 
 

บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซตี้ จ ากดั 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 366.54 ลา้นบาท        
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 735 ลา้นบาท 
 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัย่อย 
 

บริษทั จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จ ากดั 
 

เม่ื อวัน ท่ี  8 เมษายน  2564 บ ริษัทได้จดทะเบี ยนจัดตั้ งบ ริษัท  จี .เค .เฮมพ์  ก รุ๊ป  จ ากัด  เพื่ อลงทุนในบ ริษัท อ่ืน                              
ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทดังกล่าวได้ลงทุนใน บริษัท จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มม่ิง จ ากัด และบริษัท จี.เค.             
ไบโอ เอ็กซ์แทรคชัน่ จ ากดั เพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการกญัชง บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระ          
ค่าหุน้สามญัในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 270 ลา้นบาท 

 

บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 1 จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 1 จ  ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
 

บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 2 จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 2 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหวา่งปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 

 

บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 3 จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จ  ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
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 บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 4 จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 4 จ  ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหวา่งปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
 
บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 5 จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จ  ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท 
 
บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 6 จ ากดั 
   (เดิมช่ือ บริษทั กนักลุ ไบโอ พาวเวอร์ 1 จ ากดั) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จ  ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 6 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหวา่งปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท 
 
บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 7 จ ากดั 
   (เดิมช่ือ บริษทั กนักลุ ไบโอ พาวเวอร์ 2 จ ากดั) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 6 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท 
 
บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 8 จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 8 จ  ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
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บริษทั กนักลุ วินด์ พาวเวอร์ 9 จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 9 จ  ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
 

บริษทั จี.เค. เรียลเอสเตท (2564) จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษัทได้จดทะเบียนจดัตั้ งบริษทั จี.เค. เรียลเอสเตท (2564) จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย ์ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัใน
ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 57.60 ลา้นบาท 
 

บริษทั กนักลุ แกรนด์ แอสเซท จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล แกรนด์ แอสเซท จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจก่อสร้าง      
ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท 
 

การลดทุนในบริษทัย่อย 
 

Gunkul International (Mauritius) 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2564 บริษทั Gunkul International (Mauritius) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีการจดทะเบียนจดัตั้ง
และด าเนินธุรกิจในประเทศมอริเชียส ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจ านวน 21.92 ลา้นหุ้น 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 134.83 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คงเหลือทุนจดทะเบียน 112.91 ลา้นหุ้น และ
เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมจ านวน 3.59 ลา้นหุ้น จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 112.91 ลา้นหุน้ คงเหลือทุนจดทะเบียน 109.32 ลา้นหุน้ บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบจ็เสร็จส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี ่จ ากดั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ  ากดั จ านวน 
13.5 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือรองรับโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล แต่ปัจจุบนัยงั
ไม่มีก าหนดการท่ีแน่นอนในการเร่ิมโครงการดงักล่าว ผูบ้ริหารเช่ือวา่มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอาจเกิดการดอ้ยค่า 
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     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ราคาทุน 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน - สุทธิ 

 
เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                      
บริษทั จี.เค.พาวเวอร์โปรดกัส์ จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์
ส าหรับระบบไฟฟ้า 

ไทย 100.00  100.00  80,425  80,425  -  -  80,425  80,425  -  - 

บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบล้ี จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์
ส าหรับระบบไฟฟ้า 

ไทย 100.00  100.00  163,188  163,188  -  -  163,188  163,188  -  - 

บริษทั เค.เอน็.พี ซพัพลาย จ ากดั 
 

น าเขา้-ส่งออกและจ าหน่าย 
อุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า 

ไทย 100.00  100.00  24,158  3,908  -  -  24,158  3,908  -  - 

บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  1,916,500  1,916,500  -  -  1,916,500  1,916,500  377,190  307,395 
บริษทั พฒันาพลงังานลม จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  2,226,150  2,226,150  -  -  2,226,150  2,226,150  138,600  148,837 
บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  40,854  40,854  -  -  40,854  40,854  14,000  9,001 
บริษทั กนักุล โซลาร์ รูฟ 1 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  21,000  21,000  -  -  21,000  21,000  -  - 
บริษทั กนักุล เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ใหบ้ริการฝึกอบรม ไทย 100.00  100.00  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  1,200  - 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  735,000  368,464  -  -  735,000  368,464  -  - 
บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  1,306,410  1,306,410  -  -  1,306,410  1,306,410  -  - 
บริษทั กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100.00  100.00  300,000  300,000  -  -  300,000  300,000  -  - 
บริษทั กนักุล โซลาร์ คอมมูนิต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  20,000  20,000  -  -  20,000  20,000  -  - 
บริษทั สยาม กนักุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

 
 

ไทย 100.00  100.00  40,899  40,899  -  -  40,899  40,899  3,354  4,123 
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     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ราคาทุน 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน - สุทธิ 

 
เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั โคราชวินดเ์อน็เนอร์ย ีจ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  1,538,750  1,538,750  -  -  1,538,750  1,538,750  466,933  946,817 
บริษทั กนักุล เอน็เนอร์จี โซลูชัน่  
   แอนด ์ไลทต้ิ์ง จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ประหยดัพลงังาน 

ไทย 100.00  100.00  40,600  40,600  -  -  40,600  40,600  -  - 

บริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี ่จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 74.90  74.90  25,690  25,690  (13,513)  -  12,177  25,690  -  - 
บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  67.00  1,868,576  1,868,576  -  -  1,868,576  1,868,576  355,028  232,880 
บริษทั อีโค ่ไทยเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 51.00  51.00  42,015  42,015  -  -  42,015  42,015  4,202  5,396 
บริษทั กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 75.00  75.00  235,500  211,694  -  -  235,500  211,694  -  - 
Gunkul International (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอ่ืน มอริเชียส 100.00  100.00  3,843,657  4,740,445  -  -  3,843,657  4,740,445  1,068,510  699,454 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั. ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  179,250  179,250  -  -  179,250  179,250  -  - 
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  216,938  216,938  -  -  216,938  216,938  21,798  25,297 
บริษทั จี.เค. เฮมพ ์กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  -  270,000  -  -  -  270,000  -  -  - 
บริษทั จี.เค.เรียลเอสเตท (2564) จ ากดั ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

เพื่อการลงทุน 
ไทย 100.00  -  57,600  -  -  -  57,600  -  -  - 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 1 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 2 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 3 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักลุ วนิด ์พาวเวอร์ 4 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

 
 

ไทย 100.00  -  1,250  - 

 

-  -  1,250  -  -  - 
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     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ราคาทุน 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน - สุทธิ 

 
เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 5 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,999  -  -  -  1,999  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 6 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  2,999  -  -  -  2,999  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 7 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  2,999  -  -  -  2,999  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 8 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 9 จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล แกรนด ์แอสเซท จ ากดั ใหเ้ช่าอาคาร ไทย 100.00  -  10,000  -  -  -  10,000  -  -  - 
บริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์จีพีดี จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 50.00  50.00  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  -  - 
กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์เอฟอีซี  รับเหมาก่อสร้าง ไทย 60.00  60.00  17,700  15,600  -  -  17,700  15,600  -  - 
Gunkul Engineering (Myanmar)  
   Company Limited 

น าเขา้และจ าหน่าย อุปกรณ์
ส าหรับระบบไฟฟ้า 

เมียนมาร์ 100.00  -  1,588  1,588 
 

-  -  1,588  1,588  -  - 

Doan Son Thuy Investment  
   Joint Stock Company 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า เวียดนาม 100.00  -  332,494  332,494 
 

-  -  332,494  332,494  -  - 

รวม       15,581,439  15,712,438  (13,513)  -  15,567,926  15,712,438  2,450,815  2,379,200 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยด์งันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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12 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

งบกำรเงินรวม 
   อาคาร ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองตกแต่ง       
   และระบบ  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้    สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,728,637  1,061,397  22,741,217  86,730  46,274  1,355,217  27,019,472 
เพ่ิมข้ึน -  67,923  22,677  13,871  668  2,262,257  2,367,396 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  -  364,046  2,609,867  -  -  578,329  3,552,242 
โอน -  386,758  823,515  -  -  (1,210,273)  - 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  3,147  -  45,533  -  48,680 
จ าหน่าย -  (1,342)  (242,206)  (358)  (3,865)  (435,012)  (682,783) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  (2,027,345)  (2,027,345) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 35,376  (1,642)  269,737  246  -  128,948  432,665 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1  มกรำคม 2564 1,764,013  1,877,140  26,227,954  100,489  88,610  652,121  30,710,327 
เพ่ิมข้ึน -  355,769  29,163  6,180  -  904,186  1,295,298 
โอน -  4,968  448,980  -  -  (453,948)  - 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  12,635  -  12,635 
จ าหน่าย -  (351,473)  (471,193)  (14,064)  (116)  (5,133)  (841,979) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (98)  104,314  407,402  44  -  -  511,662 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 1,763,915  1,990,718  26,642,306  92,649  101,129  1,097,226  31,687,943 
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งบกำรเงินรวม 
   อาคาร ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองตกแต่ง       
   และระบบ  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้    สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  (195,020)  (2,212,399)  (64,177)  (32,684)  (322)  (2,504,602) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (54,121)  (1,098,588)  (9,633)  (9,906)  -  (1,172,248) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ -  (7,868)  (97,995)  -  -  -  (105,863) 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  (2,037)  -  (14,015)  -  (16,052) 
จ าหน่าย -  412  4,930  346  1,996  -  7,684 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  866  (5,621)  (76)  -  -  (4,831) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 -  (255,731)  (3,411,710)  (73,540)  (54,609)  (322)  (3,795,912) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (81,509)  (1,225,665)  (10,265)  (4,731)  -  (1,322,170) 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  (10,321)  -  (10,321) 
จ าหน่าย -  263  9,532  13,641  115  -  23,551 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  (8,145)  (39,306)  (11)  -  -  (47,462) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 -  (345,122)  (4,667,149)  (70,175)  (69,546)  (322)  (5,152,314) 

              

มูลค่าสุทธิทางบญัชี              

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,764,013  1,621,409  22,816,244  26,949  34,001  651,799  26,914,415 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 1,763,915  1,645,596  21,975,157  22,474  31,583  1,096,904  26,535,629 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

 และส่วน  เคร่ืองจกัร  และเคร่ืองใช ้    ระหวา่ง   

 ปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 32,608  18,544  54,729  31,414  2,778  140,073 
เพิ่มข้ึน -  537  6,648  458  -  7,643 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  28,669  -  28,669 
จ าหน่าย -  -  (322)  (3,864)  -  (4,186) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563            
และ 1 มกรำคม 2564 32,608  19,081  61,055  56,677  2,778  172,199 

เพิ่มข้ึน 472  91  2,532  -  332  3,427 
จ าหน่าย -  (116)  (8,407)  -  (3,110)  (11,633) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 33,080  19,056  55,180  56,677  -  163,993 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (29,766)  (17,899)  (37,342)  (19,853)  -  (104,860) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (488)  (426)  (6,791)  (3,671)  -  (11,376) 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  (11,423)  -  (11,423) 
จ าหน่าย -  -  321  1,996  -  2,317 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563            
 และ 1 มกรำคม 2564 (30,254)  (18,325)  (43,812)  (32,951)  -  (125,342) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (490)  (264)  (7,023)  (3,286)  -  (11,063) 
จ าหน่าย -  116  8,401  -  -  8,517 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 (30,744)  (18,473)  (42,434)  (36,237)  -  (127,888) 
            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 2,354  756  17,243  23,726  2,778  46,857 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 2,336  583  12,746  20,440  -  36,105 
 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้   
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 269.48 ลา้นบาท (2563 : 257.45 ล้านบาท) 

 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดจ้ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน  
22,332.06 ลา้นบาท (2563: 28,287.20 ล้านบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว (ดูหมายเหตุข้อ 15) 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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13 สัญญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 457,150  608,699  -  - 
อาคารส านกังาน 29,663  43,571  24,501  35,761 
คลงัสินคา้ 13,077  12,622  7,937  6,293 
หลงัคาอาคารโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 16,547  17,453  -  - 
ยานพาหนะ 27,448  28,555  14,642  12,611 
รวม 543,885  710,900  47,080  54,665 

 

ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมข้ึนจ านวน 12.61 ลา้นบาท และ 8.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(2563: 737.25 ล้านบาท และ 42.05 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะประเมิน
ตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่และจะ
ทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ   

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- ท่ีดิน 23,410  22,735  -  - 
- อาคารส านกังาน 13,909  660  11,261  - 
- คลงัสินคา้ 7,625  2,820  3,968  - 
- หลงัคาอาคารโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 906  906  -  - 
- ยานพาหนะ 7,886  15,382  3,755  2,416 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 22,037  18,149  1,390  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะส้ันและ 

   สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 5,193  
 

19,202  1,944  17,819 
 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 74.74 ลา้นบาท และ 17.21 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2563: 247.02 ล้านบาท และ 7.9 ล้านบาท ตามล าดับ) 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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14 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนและค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 สิทธิในสญัญาซ้ือขาย/
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
ค่าความนิยม  

ซอฟตแ์วร์ 
ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 25,327  889,057  3,382,304  163,476  -  4,460,164 
เพ่ิมข้ึน 6,004  2,722  -  -  -  8,726 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 3,180  -  380,004  -  -  383,184 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย -  -  (857,492)  -  -  (857,492) 
จ าหน่าย (66)  (975)  -  -  -  (1,041) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            

    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 7  -  80,048  -  -  80,055 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 34,452  890,804  2,984,864  163,476  -  4,073,596 
เพ่ิมข้ึน 4,716  1,320  -  -  4,710  10,746 
จ าหน่าย -  (1,622)  -  -  -  (1,622) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 407  -  47,936  -  -  48,343 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 39,575  890,502  3,032,800  163,476  4,710  4,131,063 

 
    

 

 

  

    



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 สิทธิในสญัญาซ้ือขาย/
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
ค่าความนิยม  

ซอฟตแ์วร์ 
ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25623 (10,831)  (80,176)  (252,612)  -  -  (343,619) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  (98)  -  -  -  -  (98) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (4,859)  (35,733)  (110,206)  -  -  (150,798) 
จ าหน่าย 43  6  -  -  -  49 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  -  (1,004)  -  -  (1,004) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 (15,745)  (115,903)  (363,822)  -  -  (495,470) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (5,995)  (35,647)  (128,722)  -  -  (170,364) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (617)  -  (1,116)  -  -  (1,733) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 (22,357)  (151,550)  (493,660)  -  -  (667,567) 
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 18,707  774,901  2,621,042  163,476  -  3,578,126 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 17,218  738,952  2,539,140  163,476  4,710  3,463,496 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมค่ีาความนิยม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าท่ีมีค่าความนิยม ไดถู้กจดัท าข้ึนโดยวิธีมูลค่าจากการใช้ ขอ้สมมติท่ี
ส าคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ประกอบดว้ยอตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราโดยประมาณก่อนหกัภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิง
จากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ17 - 22 ปี เป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk free rate) 
รวมถึงความสามารถในการก่อหน้ีสินท่ีร้อยละ 60-70 ประมาณการกระแสเงินสดถูกจดัท าข้ึนโดยใชแ้หล่งขอ้มูลภายนอก 
ประกอบดว้ยปริมาณการขาย ราคาขาย ตน้ทุนจากการด าเนินงาน อตัราเงินเฟ้อและอตัราการเติบโตระยะยาว ซ่ึงเป็นการ
ประมาณการตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องสญัญาขายไฟฟ้าหลายฉบบั 
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญั ในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี ผูบ้ริหารก าหนดขอ้สมมติจากการประเมินแนวโนม้ในอนาคต
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด-โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 5.64 – 6.63  6.17 – 7.09  -  - 
อตัราคิดลด-โรงไฟฟ้าพลงังานลม 5.83 – 5.98  6.18 – 6.34  -  - 
 
อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 17 - 22 ปี ซ่ึง
ออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและมีกระแสเงินสดท่ีเป็นสกุลเงินเดียวกนั ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วนเพ่ิมท่ี
สะทอ้นการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ไปและความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 
ประมาณการรายได้ 
 
ประมาณการรายได้รวมทั้ งหมดส าหรับสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าได้ถูกก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดในสัญญาขายไฟฟ้าและ
ประมาณการรายไดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายนอกส าหรับระยะเวลาหลงัหมดสัญญา ขอ้สมมติประกอบดว้ย อตัราค่าไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม อตัราเงินเฟ้อและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การทดสอบการดอ้ยค่าไดถู้กจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั จากขอ้มูลท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีท ากบัคู่สญัญาต่างๆ 
โดยประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงอาศยัขอ้มูลจากแหล่งภายนอก และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและใชห้ลกัความ
ระมดัระวงัในการจดัท า และไมพ่บวา่มีการดอ้ยค่าเกิดข้ึนส าหรับค่าความนิยม 
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ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขอ้สมมติท่ีส าคญั เช่น อตัราคิดลด ส่วนเพ่ิมราคา
รับซ้ือไฟฟ้า และอตัราการเติบโต ท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจะไม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน   
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 ซอฟตแ์วร์ 

ระหวา่งติดตั้ง 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,654  -  10,654 
เพ่ิมข้ึน 2,846  -  2,846 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 13,500  -  13,500 
เพ่ิมข้ึน 4,352  1,841  6,193 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 17,852  1,841  19,693 

      

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (4,521)  -  (4,521) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (2,144)  -  (2,144) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 (6,665)  -  (6,665) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (3,211)  -  (3,211) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 (9,876)  -  (9,876) 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 6,835  -  6,835 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 7,976  1,841  9,817 
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15 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
   -ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,646,044  4,662,626  1,220,907  4,593,504 
หัก ส่วนลดท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (1,356)  (3,344)  (1,356)  (3,344) 
 1,644,688  4,659,282  1,219,551  4,590,160 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,706,816  1,535,013  28,800  28,800 
หัก  ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (34,920)  (38,747)  (297)  (318) 
 1,671,896  1,496,266  28,503  28,482 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,800,000  1,819,000  2,800,000  1,819,000 
หัก  คา่ใชจ่้ายในการกูย้มืท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (2,469)  -  (2,469)  - 
 2,797,531  1,819,000  2,797,531  1,819,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี  43,888  42,155  19,237  15,409 
รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ส่วนที่หมุนเวยีน 6,158,003  8,016,703  4,064,822  6,453,051 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 15,645,360  14,818,582  309,600  338,400 
หัก  คา่ใชจ่้ายในการกูย้มืท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (157,556)  (160,742)  (1,592)  (1,889) 
 15,487,804  14,657,840  308,008  336,511 
        

หุน้กู ้- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 3,148,700  4,148,700  3,148,700  4,148,700 
หัก  คา่ใชจ่้ายในการกูย้มืท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (6,440)  (13,116)  (6,440)  (13,116) 
 3,142,260  4,135,584  3,142,260  4,135,584 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  522,807  552,532  25,073  37,133 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 19,152,871  19,345,956  3,475,341  4,509,228 

รวม 25,310,874  27,362,659  7,540,163  10,962,279 
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การค ้าประกนั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ้ าน าหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยหลายแห่งพร้อมกบัที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย พร้อมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องอยา่งมีเง่ือนไขของสัญญา
ให้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร สัญญาเช่าท่ีดิน สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเวียดนามเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัดงักล่าวไดรั้บจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในวงเงิน
จ านวน 19,358.24 ลา้นบาท จ านวน 91.66 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 11,699 ลา้นเยน และ 216,308.98 ลา้นดอง 
(31 ธันวาคม 2563: จ านวน 18,881.45 ล้านบาท จ านวน 254.78 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 11,699 ล้านเยน และ 
202,000 ล้านดอง) 
 
เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 
รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        

1) วงเงินกูย้มืจ านวน 3,730 ลา้นบาท   1,971,145  2,321,879  -  - 
 และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา         
 อตัราดอกเบ้ีย BIBOR 3M บวกอตัราส่วนเพ่ิม         
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560        
        
2) วงเงินกูย้มืจ านวน 4,080 ลา้นบาท 2,906,933  3,142,838  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559         
        
3) วงเงินกูย้มืจ านวน 11,007 ลา้นเยน 2,585,134  2,753,861  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย TIBOR 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 6 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561        
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

4) วงเงินกูย้มืจ านวน 4,522 ลา้นบาท 3,189,784  3,533,317  -  - 
 และ 82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561        
        
5) วงเงินกูย้มืจ านวน 207 ลา้นบาท  138,670  151,808  -  - 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.43 โดยมี        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2560         
        
6) วงเงินกูย้มืจ านวน 3,048 ลา้นบาท  2,051,730  2,248,666  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561        
        
7) วงเงินกูย้มืจ านวน 432 ลา้นบาท  336,511  364,994  366,511  364,994 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR หกัอตัราส่วนลด        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561        
        
8) วงเงินกูย้มืจ านวน 402 ลา้นบาท  260,011  289,502  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563        
        
9) วงเงินกูย้มืจ านวน 17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,247,317  1,188,675  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย LIBOR 3M         
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563        
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

10) วงเงินกูย้มืจ านวน 430 ลา้นบาท  351,076  158,566  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563        
        
11) วงเงินกูย้มืจ านวน 7,154.49 ลา้นดอง 823,970  -  -  - 

และ 25.19 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
 อตัราดอกเบ้ีย BLR 3M และ LIBOR 3M         
 บวกอตัราส่วนเพ่ิม ก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564        
        
12) วงเงินกูย้มืจ านวน 7,154.49 ลา้นดอง 1,033,996  -  -  - 

และ 31.69 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
 อตัราดอกเบ้ีย BLR 3M และ LIBOR 3M         
 บวกอตัราส่วนเพ่ิม ก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2564        
        
13) วงเงินกูย้มืจ านวน 316 ลา้นบาท   263,423  -  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย BIBOR 1M บวกอตัราส่วนเพ่ิม         
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564        
รวม 17,159,700  16,154,106  366,511  364,994 
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หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 
จ านวนและมูลคา่หุน้กู ้ 2,800,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลคา่หุน้กูร้วม 2,800 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 2 ปี 9 เดือน  ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2565 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน 
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
จ านวนและมูลค่าหุน้กู ้ 907,100 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลคา่หุน้กูร้วม 907.10 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 30 เมษายน 2566 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.7 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน 
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
จ านวนและมูลคา่หุน้กู ้ 441,600 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลคา่หุน้กูร้วม 441.60 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 5 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 30 เมษายน 2568 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.2 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน 
  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 22 เมษายน 2564 
จ านวนและมูลคา่หุน้กู ้ 1,800,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลคา่หุน้กูร้วม 1,800 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2567 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.10 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 5,427.67 ลา้นบาท และ 38,967 
ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2563 : 5,786.05 ล้านบาท และ 38,967 ล้านดอง) 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าวและตอ้งด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

16 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความ
เส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และ
ความเส่ียงจากตลาด  
 

มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 86,539  76,992  54,463  49,065 
        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,024  8,794  721  5,192 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,236  1,979  1,189  1,208 
 13,260  10,773  1,910  6,400 
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการ        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี        

- ขอ้สมมติทางการเงิน 520  -  544  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 13,373  -  7,454  - 

 13,893  -  7,998  - 
ผลประโยชน์จ่าย (3,541)  (1,226)  (3,316)  (1,002) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 110,151  86,539  61,055  54,463 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการ  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   ตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย  2564  2563 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   2.27  2.84 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  3.0 – 7.0  4.0 - 8.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  0.0 – 30.0  0.0 - 30.0 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 12.8 ปี      
(2563: 11.4 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (8,175)  (6,898)  9,300  7,932 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   8,947  9,320  (7,974)  (8,215) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (3,445)  (3,661)  3,862  4,172 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   3,734  5,085  (3,358)  (4,531) 
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17 ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำร้ือถอนอำคำรและโรงไฟฟ้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 319,890  209,434  -  - 
เพ่ิมข้ึน 9,763  46,283  -  - 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  -  58,325  -  - 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา        
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 12,753  5,848  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 342,406  319,890  -  - 
 

18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

2564  2563 
 จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 0.25 8,882,531  2,220,633  8,902,344  2,225,586 
ลดหุน้ 0.25 -   -  (19,813)  (4,953) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมัญ 0.25 8,882,531  2,220,633  8,882,531  2,220,633 
   

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 0.25 8,882,531  2,220,633  8,882,531  2,220,633 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมัญ 0.25 8,882,531  2,220,633  8,882,531  2,220,633 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี  21 เมษายน 2563 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุน                        
จดทะเบียนของบริษทั จ านวน 4.95 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,225.59 ลา้นบาท เป็น 2,220.63 ลา้นบาท โดยการ
ตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 19.81 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  
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19 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นทุน
ซ้ือคืนจ านวนรวม 99.04 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว มีก าหนดระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี  
14 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2564 โดยการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ้ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 99.04 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 426.47 
ลา้นบาท โดยมีตน้ทุนหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 304.67 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 121.79 
ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น และโอนบัญชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 304.67                  
ไปยงัก าไรสะสม   
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไม่มีหุ้นทุนซ้ือคืนคงเหลือ (31 ธันวาคม 2563 : จ านวน 99.04 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 
1.34 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว) 
 

20 ส่วนเกนิทุนและส ำรอง 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุ้น
ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส ำรองกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 

ส ารองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
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21 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีขนาดของกิจการ
ท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน              
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่ง
นอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
• ส่วนงาน 1 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 2 ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 3 บริการงานรับเหมาก่อสร้าง 
• ส่วนงาน 4 บริการบ ารุงรักษา ใหเ้ช่าและอ่ืนๆ 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ
ทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรขั้นตน้ในการวดัผลการ
ด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์  ผลิตและจ าหน่าย  บริการงาน  บริการบ ารุงรักษา  ตดัรายการ   
 ส าหรับระบบไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  รับเหมาก่อสร้าง  ใหเ้ช่าและอื่นๆ  ระหวา่งกนั  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,474,970  1,495,878  5,279,548  4,301,112  1,888,969  2,022,418  674,675  829,935  -  -  9,318,162  8,649,343 
  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 946,018  801,862  -  -  565,477  455,494  67,353  80,503  (1,578,848)  (1,337,859)  -  - 
รวม 2,420,988  2,297,740  5,279,548  4,301,112  2,454,446  2,477,912  742,028  910,438  (1,578,848)  (1,337,859)  9,318,162  8,649,343 
                        

การจ าแนกรายได้                        

ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั                        
ไทย 2,418,868  2,216,890  3,739,080  3,164,385  2,454,446  2,477,912  742,028  910,438  (1,578,848)  (1,337,859)  7,775,574  7,431,766 
ญ่ีปุ่น -  -  931,850  876,851  -  -  -  -  -  -  931,850  876,851 
เวียดนาม -  -  608,618  259,876  -  -  -  -  -  -  608,618  259,876 
ประเทศอ่ืนๆ  2,120  80,850  -  -  -  -  -  -  -  -  2,120  80,850 
รวมรำยได้ 2,420,988  2,297,740  5,279,548  4,301,112  2,454,446  2,477,912  742,028  910,438  (1,578,848)  (1,337,859)  9,318,162  8,649,343 
                        

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,420,988  2,297,740  471,423  207,756  -  -  498,667  705,721  (946,018)  (801,863)  2,445,060  2,409,354 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  4,808,125  4,093,356  2,454,446  2,477,912  243,361  204,717  (632,830)  (535,996)  6,873,102  6,239,989 
รวมรำยได้ 2,420,988  2,297,740  5,279,548  4,301,112  2,454,446  2,477,912  742,028  910,438  (1,578,848)  (1,337,859)  9,318,162  8,649,343 

ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน  285,811  394,634  2,965,527  2,383,033  385,010  298,373  168,402  132,633  (60,088)  (167,630)  3,744,662  3,041,043 
                        

สินทรัพย์รวมตำมส่วนงำน 2,157,797  2,905,876  37,140,867  40,946,084  2,257,391  2,370,554  1,780,277  918,222  (850,978)  (1,108,580)  42,485,354  46,032,156 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(ก) การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงาน 
 

  งบกำรเงินรวม  
  2564  2563 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมก าไรขั้นตน้จากส่วนงานท่ีรายงาน  3,744,662  3,041,043 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     

- ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน  (1,523,143)  (1,805,804) 
- ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  1,977,596 
- ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ  -  259,273 
- ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  217,837  72,596 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  2,439,356  3,544,704 

 
(ข) ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

 
 งบกำรเงนิรวม 

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์ รำยได้  สินทรัพย์ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ไทย 7,775,574  7,431,766  28,081,080  29,098,122 
ญ่ีปุ่น 931,850  876,851  7,208,371  10,558,135 
เวยีดนาม 608,618  259,876  5,263,358  4,761,557 
ประเทศอ่ืนๆ  2,120  80,850  99,860  48,597 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -  -  1,832,685  1,565,745 
รวม 9,318,162  8,649,343  42,485,354  46,032,156 

 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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(ค) ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้สามรายจากส่วนงาน กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าและรับเหมาก่อสร้างในประเทศของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 4,510.80 ลา้นบาท จากรายไดร้วม
ของกลุ่มบริษทั (2563: จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 4,136.01 ล้านบาท) 

 
กลุ่มบริษทั รับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินซ่ึงสอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่าท่ีให้กบัลูกคา้ ณ วนัท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไว้
ในสญัญาเสร็จส้ิน 
 

(ง) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัย่อยในประเทศบางแห่งไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการใน
ฐานะผู ้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 กิจการท่ี  กิจการท่ี    กิจการท่ี  กิจการท่ี   

ส าหรับปีส้ินสุด ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บการ    ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บการ   

   วันที่ 31 ธันวาคม ส่งเสริม  ส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  ส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  1,554,108  1,554,108  -  1,217,577  1,217,577 
ขายในประเทศ 3,742,178  5,600,724  9,342,902  3,189,018  5,580,607  8,769,625 
ตดัรายการระหวา่งกนั -  (1,578,848)  (1,578,848)  -  (1,337,859)  (1,337,859) 
รวมรำยได้ 3,742,178  5,575,984  9,318,162  3,189,018  5,460,325  8,649,343 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        
    และสินคา้ระหวา่งผลิต  (113,723)  37,549  (26,621)  (1,270) 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบท่ีใชไ้ป  1,211,180   970,629  1,384,931  1,361,694 
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,571,729  1,814,551  39,302  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  1,541,984   1,353,457  30,842  14,863 
ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทุน 870,825  891,848  -  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน  632,712   595,767  291,076  315,894 
ตน้ทุนค่าบริการดูแลรักษาระบบ 202,729  221,149  3,338  2,452 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น 109,607  116,174  24,052  20,534 

ค่าจา้งท่ีปรึกษา 85,131  136,496  18,462  38,005 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 66,361  75,034  36  22 
ค่าสาธารณูปโภคและวสัดุส้ินเปลือง 65,258  73,184  8,344  12,389 
ค่าเบ้ียประกนั 65,283  60,109  1,953  1,665 
ค่าเช่า 14,167  27,918  7,749  21,846 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 22,115  23,667  7,675  10,309 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  13,513  - 
อ่ืนๆ 200,223  166,045  24,342  26,641 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนขำยไฟฟ้ำ  
   ต้นทุนกำรให้บริกำร ต้นทุนกำรก่อสร้ำง  
   ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำย 
   ในกำรบริหำร 6,545,581  6,563,577  1,828,994  1,825,044 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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23 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ดอกเบีย้จ่าย          
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  2,588  3,805 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร  655,612  600,865  72,843  48,304 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  655,612  600,865  75,431  52,109 
         
หุน้กู ้  252,537  258,638  252,538  258,638 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท ารายการ
ส่วนท่ีบนัทึกรวมกบัเงินกูย้มื 

 
31,175 

 
31,449 

  
11,274 

  
9,134 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  32,356  22,591  1,599  1,511 
  316,068  312,678  265,411  269,283 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
      สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

 
 

 
 

 
 

 
 

- ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ระหว่างก่อสร้าง  (1,154) 

 
(1,774) 

 
- 

 
- 

  (1,154)  (1,774)  -  - 
สุทธิ  970,526  911,769  340,842  321,392 

 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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24 ภำษีเงินได้ 
 
ภาษเีงนิได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  155,873  64,634  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)  -  (324)  -  - 
  155,873  64,310  -  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  31,965  55,102  12,458  50,072 
รวมภำษีเงินได้  187,838  119,412  12,458  50,072 

 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงนิรวม 
 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   2,439,356    3,544,704 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  487,871  20.0  708,941 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (248,883)    (594,663) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   34,856    16,811 

รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (5,911)    (5,594) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   -    (324) 
การใชข้าดทุนทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (221,741)    (17,653) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   123,560    12,327 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   -ของแต่ละกิจการ   18,086    (433) 
รวม 7.70  187,838  3.37  119,412 

 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีท่ีแท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   2,199,866    2,247,224 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  439,973  20.0  449,445 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (320,056)    (390,408) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   989    3,155 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน   (168)    - 

การใชข้าดทุนทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (220,181)    (12,120) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   111,901    - 
รวม 0.57  12,458  2.23  50,072 

 
 งบกำรเงนิรวม 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 125,677  141,250  (328,904)  (311,121) 
การหกักลบรายการของภาษี (72,316)  (84,488)  72,316  84,488 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 53,361  56,762  (256,588)  (226,633) 

        
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 27,047  38,331  -  (425) 
การหกักลบรายการของภาษี -  (425)  -  425 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 27,047  37,906  -  - 

 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น  ผลต่างจากการ   

 
ณ วนัที ่ 

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ณ วนัที่  

31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 

2564            
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี            
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 2,256  (1,120)  -  -  -  1,136 
ตราสารอนุพนัธ ์ 22,818  (22,818)  -  -  -  - 
สินคา้คงเหลือ 9,371  45  -  -  -  9,416 
ประมาณการหน้ีสิน 10,073  4,824  -  -  228  15,125 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17,219  1,989  2,779  (90)  -  21,897 
ก าไรในสินคา้คงเหลือ 6,149  (1,416)  -  -  -  4,733 
ก าไรในสินทรัพยถ์าวร 22,476  -  -  -  -  22,476 
ก าไรในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,334  -  -  -  -  23,334 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,479  -  -  -  -  27,479 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  11  6  -  -  -  17 
ยอดขาดทุนยกไป 64  -  -  -  -  64 
รวม 141,250  (18,490)  2,779  (90)  228  125,677 

 
 
   

  

 

     

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น  ผลต่างจากการ   

 
ณ วนัที ่ 

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ณ วนัที่  

31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน -  (28)  -  -  -  (28) 
ตราสารอนุพนัธ ์ -  (1,327)  -  -  -  (1,327) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (11,123)  (12,543)    90  -  (23,576) 
สิทธิในสัญญาซ้ือขาย/             
   ประกอบกิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 14) (298,674)  -  -  -  (4,398)  (303,072) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,275)  388  -  -  -  (887) 
อื่นๆ (49)  35  -  -  -  (14) 
รวม (311,121)  (13,475)  -  90  (4,398)  (328,904) 

            
สุทธิ (169,871)  (31,965)  2,779  -  (4,170)  (203,227) 

 
 
  



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น      ผลต่างจากการ   

 
ณ วนัที ่ 

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น  

การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี  

 
ไดม้าจากการ 
ซ้ือบริษทัยอ่ย  

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ณ วนัที่  

31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2563              
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 1,078  1,178  -  -  -  -  2,256 
ตราสารอนุพนัธ์ -  (6,975)  -  29,793  -  -  22,818 
สินคา้คงเหลือ 6,676  2,695  -  -  -  -  9,371 
ประมาณการหน้ีสิน 6,781  3,111  -  -  -  181  10,073 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,267  1,952  -  -  -  -  17,219 
ก าไรในสินคา้คงเหลือ 5,061  1,088  -  -  -  -  6,149 
ก าไรในสินทรัพยถ์าวร 22,476  -  -  -  -  -  22,476 
ก าไรในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,334  -  -  -  -  -  23,334 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 27,479  -  -  -  -  -  27,479 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  366  (355)  -  -  -  -  11 
ยอดขาดทุนยกไป 51,657  (51,593)  -  -  -  -  64 
รวม 160,175  (48,899)  -  29,793  -  181  141,250 

 
   

  

 

    

 
  

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

91 
 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น      ผลต่างจากการ   

 
ณ วนัที ่ 

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น  

การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี  

 
ไดม้าจากการ 
ซ้ือบริษทัยอ่ย  

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ณ วนัที่  

31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (3,265)  (7,858)  -  -  -  -  (11,123) 
สิทธิในสัญญาซ้ือขาย/               
   ประกอบกิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 14) (264,263)  -  -  -  (34,341)  (70)  (298,674) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,993)  1,704  -  14  -  -  (1,275) 
อื่นๆ (23)  (49)  23  -  -  -  (49) 
รวม (270,544)  (6,203)  23  14  (34,341)  (70)  (311,121) 

              
สุทธิ (110,369)  (55,102)  23  29,807  (34,341)  111  (169,871) 

 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น     
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 

ณ วนัที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไร(ขาดทนุ) 
เบด็เสร็จอื่น  

การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 

2564          
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 1,330  (1,120)  -  -  210 
สินคา้คงเหลือ 4,250  -  -  -  4,250 
ประมาณการหน้ีสิน 315  (34)  -  -  281 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 10,893  (281)  1,599  -  12,211 
ตราสารอนุพนัธ์ 21,543  (11,459)  -  -  10,084 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  11  -  -  11 
รวม 38,331  (12,883)  1,599  -  27,047 

          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  (425)  425  -  -  - 
รวม (425)  425  -  -  - 

          

สุทธิ 37,906  (12,458)  1,599  -  27,047 
  

2563          
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 216  1,114  -  -  1,330 
สินคา้คงเหลือ 3,250  1,000  -  -  4,250 
ประมาณการหน้ีสิน 492  (177)  -  -  315 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 9,814  1,079  -  -  10,893 
ตราสารอนุพนัธ์ -  (3,676)  -   25,219  21,543 
ยอดขาดทุนยกไป 51,549  (51,549)  -  -  - 
รวม 65,321  (52,209)  -  25,219  38,331 

          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี          
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  (2,562)  2,137  -  -  (425) 
รวม (2,562)  2,137  -  -  (425) 

          

สุทธิ 62,759  (50,072)  -  25,219  37,906 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ท่ียงัไม่ได้รับรู้ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป 122,953  259,244  110,269  220,105 
รวม 122,953  259,244  110,269  220,105 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2569 กลุ่มบริษัทยงัมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

 

25 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค  านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทั และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงปรับปรุงดว้ย
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2,229,270  3,412,337  2,187,407  2,197,152 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        
   -หุน้สามญัมูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 8,882,531  8,882,531  8,882,531  8,882,531 
ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคืน (46,451)            (99,044)  (46,451)       (99,044) 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 8,836,080  8,783,487  8,836,080  8,783,487 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.25  0.39  0.25  0.25 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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26 เงินปันผล 
 
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุ้น  จ านวนเงิน  ส ารอง 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2564        
เงินปันผลประจ าปี 2563 28 เมษายน 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 0.182  1,598,566  - 
เงินปันผลระหว่างกาล 2564 11 สิงหาคม 2564 เดือนกนัยายน 2564 0.06  532,946  - 
     2,131,512  - 

        
ปี 2563        
เงินปันผลประจ าปี 2562 21 เมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 0.136  1,194,551  - 

 
27 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
(ก) มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายตุิธรรม  

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็ 
เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น  -  19,198  -  -  19,198  -  19,198  -  19,198 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  -  1,692  -  -  1,692  -  1,692  -  1,692 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  53,520  -  -  53,520  -  53,520  -  53,520 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  74,410  -  -  74,410  -       
                   

หน้ีสินทางการเงิน                   

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  138,670  138,670  -  134,081  -  134,081 

หุน้กู ้  -  -  -  5,939,791  5,939,791  -  5,975,966  -  5,975,966 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  207,467  -  -  207,467  -  207,467  -  207,467 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  56,789  -  -  56,789  -  56,789  -  56,789 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  264,256  -  6,078,461  6,342,717         

 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็ 
เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น  -  162,315  -  -  162,315  -  162,315  -  162,315 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  -  5,284  -  -  5,284  -  5,284  -  5,284 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  167,599  -  -  167,599         

                   

หน้ีสินทางการเงิน                   

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  151,809  151,809  -  146,402  -  146,402 

หุน้กู ้  -  - - -  5,954,584  5,954,584  -  5,989,252  -  5,989,252 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  -  20,705  -  -  20,705  -  20,705  -  20,705 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  428,261  -  -  428,261  -  428,261  -  428,261 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  143,633  -  -  143,633  -  143,633  -  143,633 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  592,599  -  6,106,393  6,698,992         

 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  -  622  -  -  622  -  622  -  622 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  622  -  -  622         

                   

หน้ีสินทางการเงนิ                   

หุน้กู ้  -  -  -  5,939,791  5,939,791  -  5,975,966  -  5,975,966 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  56,789  -  -  56,789  -  56,789  -  56,789 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  56,789  -  5,939,791  5,996,580         

 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น  -  82,000  -  -  82,000  -  82,000  -  82,000 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  -  5,284  -  -  5,284  -  5,284  -  5,284 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  87,284  -  -  87,284         

                   

หน้ีสินทางการเงนิ                   

หุน้กู ้  -  - - -  5,954,584  5,954,584  -  5,989,252  -  5,989,252 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  -  20,521  -  -  20,521  -  20,521  -  20,521 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  143,633  -  -  143,633  -  143,633  -  143,633 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  164,154  -  5,954,584  6,118,738         

 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
   หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน  
   เบด็เสร็จอ่ืน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 

 Swap model มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใชเ้ส้น
อตัราผลตอบแทนท่ีสงัเกตได ้

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดย
อา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน 
   และอตัราดอกเบ้ีย 

 การคิดลดกระแสเงินสดโดยใชแ้บบจ าลองโดยใชข้อ้มูลท่ีหาไดจ้ากตลาด  
   (Observable Market Data) 

 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินกูย้มืระยะยาว  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

หุน้กู ้
 
 
 

 ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน กรณีไม่มี
ราคาเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือดงักล่าวจะค านวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตามระยะเวลาเดียวกนัปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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(ข) รายการเคล่ือนไหวของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
 

 งบกำรเงินรวม 

ตราสารหน้ีทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 162,315  2,434,500  (2,577,472)  (145)  19,198 
รวม 162,315  2,434,500  (2,577,472)  (145)  19,198 
          

2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 23,553  465,001  (326,050)  (189)  162,315 
รวม 23,553  465,001  (326,050)  (189)  162,315 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ตราสารหน้ีทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2564          

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 82,000  2,259,500  (2,341,500)  -  - 
รวม 82,000  2,259,500  (2,341,500)  -  - 
          

2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน -  242,000  (160,000)  -  82,000 
รวม -  242,000  (160,000)  -  82,000 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผดิชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ
เส่ียงไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพือ่ใหพ้นกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู ่
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ค.1)  ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ

ทางการเงินไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 
 

(ค.1.1)  ลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไรก็

ตามผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความ

เส่ียงของการผิดนัดช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการ

กระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21(ข) และ 21(ค)  
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่

แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดบัความ

น่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและ

หนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณีวงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่

ละรายและจะทบทวนอย่างสม ่ าเสมอ ยอดขายท่ี เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระ และมีการ
ติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคง
คา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกหน้ีแต่ละรายหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้าน
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตเน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตส้ัญญาระยะยาวกบั

คู่สญัญานอ้ยราย อยา่งไรกต็ามคู่สญัญาโดยทัว่ไปจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมี

ขนาดใหญ่และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 
 

(ค.1.2)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพยอ์นุพนัธ์ มี

จ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความ

เส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
 

(ค.2)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจากความผนัผวนใน

กระแสเงินสด  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจ านวน

เงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไมไ่ดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 
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 งบกำรเงินรวม  

 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงนิทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์             

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,644,688  394,100  1,251,944  -  -  1,646,044 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 1,681,236  -  1,681,236  -  -  1,681,236 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 50,920  -  50,920  -  -  50,920 

เจา้หน้ีค่าหุน้ 142,024  -  142,024  -  -  142,024 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 361,693  -  343,873  17,820  -  361,693 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 17,159,700  -  2,118,856  9,165,524  8,381,446  19,665,826 

หุน้กู ้ 5,939,791  -  2,989,773  3,317,418  -  6,307,191 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 566,695  -  66,849  188,442  660,582  915,873 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ 618  -  -  -  618  618 

 27,547,365  394,100  8,645,475  12,689,204  9,042,646  30,771,425 

            

หน้ีสินทางการเงนิที่เป็นอนุพนัธ์            

สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก (56,789)  -  (124,507)  (523,841)  (142,949)  (791,297) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  113,855  485,625  133,463  732,943 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก (207,467)  -  (470,573)  (1,378,183)  (1,096,084)  (2,944,840) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  325,663  1,290,765  1,179,069  2,795,497 

 (264,256)  -  (155,562)  (125,634)  73,499  (207,697) 
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 งบกำรเงินรวม  

 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์             

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,659,282  -  4,662,626  -  -  4,662,626 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 2,403,919  -  2,402,552  1,367  -  2,403,919 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 1,532,604  -  1,532,604  -  -  1,532,604 

เจา้หน้ีค่าหุน้ 59,083  -  59,083  -  -  59,083 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 366,477  -  350,552  15,925  -  366,477 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 16,154,106  -  1,911,979  8,197,577  8,357,346  18,466,902 

หุน้กู ้ 5,954,584  -  2,023,124  4,318,950  -  6,342,074 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 594,687  -  64,891  173,684  733,840  972,415 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ 618  -  -  -  618  618 

 31,725,360  -  13,007,411  12,707,503  9,091,804  34,806,718 

            

หน้ีสินทางการเงนิที่เป็นอนุพนัธ์            

สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก (143,633)  -  (122,079)  (513,405)  (277,892)  (913,376) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  99,613  429,869  238,534  768,016 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้            

- กระแสเงินสดออก (20,705)  -  (2,149,752)  -  -  (2,149,752) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  2,129,047  -  -  2,129,047 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก (428,261)  -  (401,296)  (1,234,015)  (1,139,745)  (2,775,056) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  259,776  946,311  1,143,413  2,349,500 

 (592,599)  -  (184,691)  (371,240)  (35,690)  (591,621) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์             

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,219,551  294,100  926,807  -  -  1,220,907 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95,000  95,000  -  -  -  95,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 381,431  -  381,431  -  -  381,431 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 2,726  -  2,122  604  -  2,726 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 336,511  -  38,392  145,093  213,962  397,447 

หุน้กู ้ 5,939,791  -  2,989,773  3,317,418  -  6,307,191 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 44,310  -  20,531  25,912  -  46,443 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน่ 618  -  -  -  618  618 

 8,019,938  389,100  4,359,056  3,489,027  214,580  8,451,763 

            

หน้ีสินทางการเงินทีเ่ป็นอนุพนัธ์            

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก (56,789)  -  (124,507)  (523,841)  (142,949)  (791,297) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  113,855  485,625  133,463  732,943 

 (56,789)  -  (10,652)  (38,216)  (9,486)  (58,354) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์             

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,590,160  -  4,593,504  -  -  4,593,504 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,000  182,000  -  -  -  182,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 513,709  -  513,709  -  -  513,709 

เจา้หน้ีค่าหุน้ 20,726  -  20,726  -  -  20,726 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6,701  -  6,613  88  -  6,701 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 364,993  -  39,241  148,491  248,955  436,687 

หุน้กู ้ 5,954,584  -  2,023,124  4,318,950  -  6,342,074 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 52,541  -  17,034  38,787  -  55,821 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ 618  -  -  -  618  618 

 11,686,032  182,000  7,213,951  4,506,316  249,573  12,151,840 

            

หน้ีสินทางการเงินที่เป็นอนุพนัธ์            

สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก (143,633)  -  (122,079)  (513,405)  (277,892)  (913,376) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  99,613  429,869  238,534  768,016 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้            

- กระแสเงินสดออก (20,521)  -  (2,144,360)  -  -  (2,144,360) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  2,123,839  -  -  2,123,839 

 (164,154)  -  (42,987)  (83,536)  (39,358)  (165,881) 
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กระแสเงินสดออก ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางดา้นบนแสดงกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มีการคิดลดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ซ่ึงถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการจดัการความเส่ียงและจะไม่มีการปิดสัญญา

ดงักล่าวก่อนการครบก าหนดตามสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจ านวนเงินของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับอนุพนัธ์

ซ่ึงช าระดว้ยเงินสดสุทธิและจ านวนเงินของกระแสเงินสดเขา้และออกขั้นตน้ของอนุพนัธ์ซ่ึงช าระเป็นเงินสดดว้ย

จ านวนขั้นตน้พร้อมกนั 

 

 (ค.3)  ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนั

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 

(ค.3.1)  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ ซ้ือสินทรัพย ์

ตน้ทุนค่าจา้งบริการรักษาโรงไฟฟ้า และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่ม

บริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือลดผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนตามความ

เหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

อนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงนิรวม 

 31 ธันวำคม 2564  31 ธันวำคม 2563 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
เงินเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 
  
เงินยโูร 

  
รวม 

 เงินเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินยโูร 

 เงินริงกิต 
มาเลเซีย 

 รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111,048  273  111,321  225,518  266   -  225,784 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 42,442  -  42,442  1,321,555   -  68,219  1,389,774  
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 153,148  -  153,148  149,780   -  -  149,780  
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (147,335)  -  (147,335)   (336,943)  -  -   (336,943) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (246,958)  (53,973)  (300,931)   (285,043)  (82,449)  -  (367,492) 
เจา้หน้ีค่าหุน้ -  -  -  (38,357)  -  -  (38,357) 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ (11,228)  -  (11,228)   (820,752)  -  -   (820,752) 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (154,528)  -  (154,528)  (138,952)  -  -  (138,952) 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (253,411)  (53,700)  (307,111)  76,806  (82,183)  68,219  62,842 
ประมาณการเจา้หน้ีค่าบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (576,559)  (236,934)  (813,493)  (595,078)  (275,309)  -  (870,387) 
ประมาณการเจา้หน้ีการคา้ (114,588)  -  (114,588)  (343,005)  -  -  (343,005) 
ประมาณการเงินสดรับ -  -  -  1,014,431  -  -  1,014,431 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน (944,558)  (290,634)  (1,235,192)  153,154  (357,492)  68,219  (136,119) 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 774,973  -  774,973  891,549  -  -  891,549 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 114,588  -  114,588  (671,426)  -  -  (671,426) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (54,997)  (290,634)  (345,631)  373,277  (357,492)  68,219  84,004 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินเยน 

  
เงินยโูร 

  
รวม 

 เงินเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินเยน 

  
เงินยโูร 

  
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103,229  -  270  103,499  217,790  -  263  218,053 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,365  -  -  1,365  333,329  908  -  334,237 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  37,626  -  37,626  89,602  1,373,029  -  1,462,631 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,807)  -  -  (6,807)  (292,329)  -  -  (292,329) 
เจา้หน้ีการคา้ (131,112)  -  (17)  (131,129)  (118,431)  (62)  -  (118,493) 
ยอดบญัชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่มีควำมเส่ียง (33,325)  37,626  253  4,554  229,961  1,373,875  263  1,604,099 
ประมาณการเจา้หน้ีการคา้ (60,728)  -  -  (60,728)  (337,612)  -  -  (337,612) 
ประมาณการเงินท่ีจะไดรั้บ -  -  -  -  1,014,431  1,791,496  -  2,805,927 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน (94,053)  37,626  253  (56,174)  906,780  3,165,371  263  4,072,414 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 774,973  -  -  774,973  891,549  -  -  891,549 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 60,728  -  -  60,728  676,819  (1,791,496)  -  (1,114,677) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 741,648  37,626  253  779,527  2,475,148  1,373,875  263  3,849,286 

 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอัตราดอกเบี้ย  
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ ซ้ือสินทรัพยแ์ละเงิน
กูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรา
ดอกเบ้ีย เพ่ือลดผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

สกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ 
รับตำมสัญญำ  

สกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ 
จ่ำยตำมสัญญำ  วนัส้ินสุดสัญญำ 

1.61 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 56.44 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.64 

 25 พฤศจิกายน 2565 

1.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 63.32 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2565 

7.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 260.82 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 24 กมุภาพนัธ์ 2570 

11.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 

 394.38 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2570 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินบาทท่ีมีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี
รายงาน ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนขอ้
สมมติท่ีวา่ตวัแปรอื่นโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี 

 

 อตัราการ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2564   
- เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1.00 2,534  (2,534)  333  (333) 
- เงินยโูร 1.00 537  (537)  (3)  3 
- เงินเยน 1.00 -  -  (376)  376 

 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 อตัราการ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563     
- เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1.00 (768)  768  (2,300)  2,300 
- เงินยโูร 1.00 822  (822)  (3)  3 
- เงินเยน 1.00 -  -  (13,739)  13,739 
- เงินริงกิตมาเลเซีย 1.00 (682)  682  -  - 

 

 (ค.3.2)  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (ดูหมายเหตุ 15) กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
เพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาว 17,352,175  16,353,596  338,400  367,200 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (14,894,789)    (11,903,712)  -  - 
สุทธิ 2,457,386  4,449,884  338,400  367,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 

 

วงเงินกู้ยืมและจ ำนวนเงนิต้นคงเหลือ  
อตัรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ

แลกเปลีย่น  
อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำม
สัญญำแลกเปลีย่น  วนัส้ินสุดสัญญำ 

       

วงเงินกูย้มืจ านวน 3,730 ลา้นบาท 
 และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 
จ านวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย 1,988.54 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ 
BIBOR 3M +1.50 ต่อปี  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 4.485 ต่อปี 

 27 สิงหาคม 2569 

วงเงินกูย้มืจ านวน 2,743 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,014.42 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 20 ธนัวาคม 2570 

วงเงินกูย้มืจ านวน 3,583 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,225.87 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 27 มีนาคม 2574 

วงเงินกูย้มืจ านวน 4,080 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,929.85 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 – 3.53 
ต่อปี 

 29 เมษายน 2576 

วงเงินกูย้มืจ านวน 11,699 ลา้นเยน  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 7,270 ลา้นเยน 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ TIBOR 6M  
+1.3 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 2.126 ต่อปี 

 30 มิถุนายน 2579 

วงเงินกูย้มืจ านวน 33.93 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
ตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 31.26  
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 0.68 และ 1.00 
ต่อปี 

 31 มีนาคม 2576 

วงเงินกูย้มืจ านวน 20.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
ตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 20.90 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 1.715 ต่อปี 

 31 ธนัวาคม 2574 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมอัีตราดอกเบีย้ผันแปร 
 

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยตั้งอยูบ่นขอ้
สมมติท่ีวา่ตวัแปรอื่นโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (พันบาท) 
2564  
ความออ่นไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (24,574)  24,574  (3,384)  3,384 
        

2563        
ความอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (44,499)  44,499  (3,672)  3,672 

 

(ง) การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

28 ภำระผูกพนักบักจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
จา้งออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ            

   ส าหรับโครงการระหว่างก่อสร้าง 44,422  140,771  -  - 
รวม 44,422  140,771  -  - 
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หนังสือค ้าประกนั 
 
ธนาคารในประเทศและสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทยหลายแห่งไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนั กลุ่มบริษทั
และบริษทัให้กบัหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งและบริษทัเอกชนหลายแห่งส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้า การใชไ้ฟ ซ้ือเคร่ืองจกัร 
และสัญญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 2,044.29 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 
1,759.58 ล้านบาท 31.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 10.98 ล้านริงกิตมาเลเซีย) 
 
สัญญาส าคัญ 
 
สัญญาค่าที่ปรึกษา 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัค่าท่ีปรึกษาเพื่อจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ค่าท่ีปรึกษางานพฒันาโครงการ ค่าท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และค่าบริการดา้นวิศวกรรมงานศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 6.71
ลา้นบาท และจ านวน 245.40 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2563 : เป็นจ านวน 8.05 ล้านบาท และจ านวน 259.80 ล้านเยน) 
 
สัญญาจ้างบริการ 
 
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากการว่าจ้างบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัท                     
หลายแห่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือเป็นจ านวน 46.81 ล้านบาท จ านวน  6.19 ล้านยูโร  
จ านวน 19.84 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 3,759.19 ลา้นเยน และ จ านวน 32,522.14 ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2563 : 
จ านวน 72.92 ล้านบาท จ านวน 7.41 ล้านยูโร  จ านวน 23.39 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 3,957.04 ล้านเยน และ 
40,836.42 ล้านดอง) 
 
สัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้า 
 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
รวมถึงสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้าในต่างประเทศ และบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นระยะเวลา 15 - 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเน่ือง
คร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั โดยกลุ่มบริษทัจะจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญา ในปริมาณและราคาท่ีตกลงกนั และกลุ่ม
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  
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29 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี            
27 เมษายน 2565 เพื่ออนุมติัการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือจ่ายปันผลเป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 1,068 ลา้นบาท ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจาก
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 

30 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่หลายฉบบัจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม
บริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะน ามาถือปฏิบติัเม่ือมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีใชอ้ยูไ่ปเป็น
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอื่น การแกไ้ขดงักล่าวให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัส าหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงและเกณฑ์ใหม่ท่ีใชใ้นการก าหนดกระแสเงินสดตาม
สัญญาเทียบเท่ากบัเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ (กล่าวคือเกณฑ์ใหม่ใชท้ดแทนเกณฑ์เดิมทนัที) ซ่ึงสามารถรับรู้รายการเป็น
เพียงการปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตาม
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

116 
 

31 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่  

 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2563 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงิน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของปี 2564 ไดมี้การ
จดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินปี 2564 ดงัน้ี 
 
 2563 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั 
 ประเภท  จดัประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,942,971  (28,555)  26,914,415  59,468  (12,611)  46,857 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 682,345  28,555  710,900  42,055  12,611  54,666 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกว่า 
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