
 
 

  

 
 
 
 

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ  

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
  
ความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) และ     
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย     
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค                  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่ำควำมนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 15 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจในอดีต
เป็นจ านวนเงินท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่า
ตามบญัชีของค่าความนิยมท่ีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน  
 
การทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปีของค่าความนิยมตอ้งใช้
ดุลยพินิจอย่างมากของผูบ้ริหารในการก าหนดขอ้สมมติ
ท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รวมถึง
การคาดการณ์ปริมาณขายและราคาขายในอนาคต ตน้ทุน
จากการด าเนินงาน อตัราการเติบโตระยะยาว และอตัรา
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุน (อตัราคิดลด) ขา้พเจา้จึง
เห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึง  

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการประมาณมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืน 

• การประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลด 
รวมถึงการเปรียบเทียบอตัราส่วนถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของเงินลงทุนของกลุ่มบริษทักบัค่าเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินกิจการอยู่ 

• การประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติหลัก      
ในการค านวณ เช่น ปริมาณขาย ราคาขาย ตน้ทุน
จากการด าเนินงาน และอตัราการเติบโตระยะ
ยาว ตลอดจนการเปรียบเทียบขอ้สมมติหลกักับ
ขอ้มูล ท่ีได้จากภายนอก รวมถึงการใช้ความรู้
ของขา้พเจา้ ท่ีมีต่อกลุ่มบริษทัและอุตสาหกรรม 

• การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการประเมิน  
ผลกระทบท่ีอาจเป็นไปได้ในอตัราการเติบโต 
ประมาณการกระแสเงินสด และอตัราคิดลด 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  



 

รำยได้และต้นทุนกำรก่อสร้ำง 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 8 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตามขั้นความ
ส าเร็จของงานซ่ึงประเมินโดยวิศวกรท่ีรับผิดชอบ
โครงการ และพิจารณาจากตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้น
และประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 
  
ผูบ้ริหารและวิศวกรโครงการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมาก
ในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจนกระทัง่งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเพื่อ
ก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ดงันั้นขา้พเจา้จึง
ก าหนดให้ขั้นความส าเร็จของงานและการประมาณการ
ตน้ทุนการก่อสร้างเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ท าความเขา้ใจกระบวนการการประมาณการ และ
การปรับปรุงประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง   

• สุ่มทดสอบประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากฝ่ายบริหาร ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง รายได้
จากการก่อสร้างและรายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ กับ
สัญญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

• เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประมาณโดย
วิศวกรโครงการ กับอัตราส่วนของต้นทุนงานท่ี
เกิดขึ้นแลว้กับประมาณต้นทุนการก่อสร้างทั้ งส้ิน 
รวมถึงสุ่มทดสอบใบตรวจรับงานจากลูกคา้  

• เขา้ร่วมสังเกตการณ์การประมาณความคืบหน้าของ
งานก่อสร้างร่วมกับวิศวกรเพื่อดูความสอดคล้อง
ของโครงการจริงกบัขั้นความส าเร็จของงาน 

• ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างท่ี
เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุน วิเคราะห์ก าไร
ขั้นตน้ ความคืบหนา้ของงานก่อสร้าง และสอบถาม
ฝ่ายบริหารถึงสาเหตุของผลต่าง 

• ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงาน และ
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 

• สุ่มทดสอบตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นหลงัวนั   ส้ิน
งวด กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

  



 

ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่
ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
 



 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะ
มีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  



 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่   

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ              
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ                     
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
(วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6333 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ์ 2563 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,600,219,537    892,652,654       303,754,822 273,762,813

เงินลงทุนชวัคราว 6 23,553,105         606,089,344       -                      529,906,475

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสนั

   ทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 16 2,593,886,402    1,501,020,586    200,103,712       -                      

ลูกหนีการคา้ 4, 7 1,063,382,228    1,068,798,910    287,910,819 388,885,965

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 8 625,171,464       225,175,687       -                      -                      

ลูกหนีอืน 4 336,033,950       289,929,696       151,002,647       62,838,422         

ลูกหนีกรมสรรพากร 220,205,763       298,960,074       2,570,255           -                      

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 169,928,657       -                      984,724,262       1,754,452,670    

สินคา้คงเหลือ 9 652,779,571       540,167,019       380,906,999       284,332,577       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,285,160,677    5,422,793,970    2,310,973,516    3,294,178,922    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาว

   ทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 16 325,562,501       592,003,707       -                      -                      

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                      -                      348,482,931       -                      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 481,894,599       426,852,710       397,594,800       397,594,800       

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,249,137,069    1,078,764,354    726,177,750       576,610,150       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                      13,188,214,576  12,884,624,101  

ลูกหนีไม่หมุนเวยีนอนื 4, 13 186,251,219       418,720,423       166,387,219       388,874,152       

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                      -                      3,143,658           3,143,658           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 24,567,137,226  23,018,092,750  66,413,447         74,184,502         

ค่าความนิยม 15 163,476,324       163,476,324       -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 3,953,067,993    4,213,228,830    6,132,502           4,928,514           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 34 559,555,466       -                      -                      -                      

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ 194,348,456       215,351,112       -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 75,948,204         75,465,591         62,758,854         61,100,361         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 31,756,379,057 30,201,955,801 14,965,305,737 14,391,060,238

รวมสินทรัพย์ 39,041,539,734  35,624,749,771  17,276,279,253  17,685,239,160  

งบการเงินรวม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกจิการ

   31 ธนัวาคม

(บาท)

31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 16 1,051,088,014    2,306,788,075    984,643,614 2,012,489,398

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                      -                      286,305,838 483,630,656

เจา้หนีการคา้ 4 726,044,411       340,646,726       295,416,300 246,918,703

รายไดรั้บล่วงหนา้ 402,319,891       104,217,170       19,528,128 16,166,890

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 2,802,809,458    454,767,934       -                      -                      

เจา้หนีกรมสรรพากร 38,297,903         59,323,015         -                      3,310,866           

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 4 414,703,853       532,589,874       9,316,344 9,617,538

เจา้หนีอืน 4 468,840,498 315,094,448 85,204,288 119,595,334

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 1,261,321,656 1,546,994,980 28,504,129 28,443,981

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 1,000,000,000 2,765,500,000 1,000,000,000 2,765,500,000

ส่วนของหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 15,510,305         13,931,656         7,903,214 7,185,659

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,123,342 64,806,817 -                      -                      

รวมหนีสินหมุนเวียน 8,205,059,331    8,504,660,695    2,716,821,855    5,692,859,025    

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 16 14,387,961,223  14,129,849,292  364,982,721       393,486,850       

หุน้กู้ 16 4,602,977,092    2,819,000,000    4,602,977,092    2,819,000,000    

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 4 5,969,146           146,051,080       185,000              133,298              

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 16 17,022,188         18,866,326         10,487,263         7,615,657           

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 186,316,792       188,230,332       -                      -                      

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 76,991,751         52,889,050         49,064,855         34,690,365         

ประมาณการหนีสินค่ารือถอนโรงไฟฟ้า 18 209,434,134       203,979,259       -                      -                      

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 16,894,238         61,175,854         1,256,234           25,326,970         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 19,503,566,564  17,620,041,193  5,028,953,165    3,280,253,140    

รวมหนีสิน 27,708,625,895  26,124,701,888  7,745,775,020    8,973,112,165    

งบการเงินรวม

   31 ธนัวาคม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

       ทุนจดทะเบียน 2,225,586,448 1,854,655,373 2,225,586,448 1,854,655,373

       ทุนทีออกและชาํระแลว้ 2,220,632,743 1,854,655,373 2,220,632,743 1,854,655,373

       หุ้นทุนซือคืน 20 (304,674,256)      (304,674,256)      (304,674,256)      (304,674,256)      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 5,179,473,454 5,179,473,454 5,179,473,454 5,179,473,454

กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้

            ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21, 31 222,559,000 198,300,000 222,559,000 198,300,000       

            สาํรองหุน้ทุนซือคืน 20, 21 304,674,256 304,674,256 304,674,256       304,674,256       

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,134,470,833    2,452,439,992    1,907,839,036    1,479,522,211    

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (464,752,542)      (464,752,542)      -                      -                      

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ (580,176,332)      (309,604,699)      -                      175,957              

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,712,207,156  8,910,511,578 9,530,504,233    8,712,126,995

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 620,706,683       589,536,305 -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,332,913,839  9,500,047,883    9,530,504,233    8,712,126,995    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,041,539,734  35,624,749,771 17,276,279,253  17,685,239,160

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

31 ธนัวาคม   31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 1,526,498,126  1,344,964,976  1,430,662,575  1,212,462,215  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 2,928,425,222  1,762,808,281  -                    -                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 87,728,797       68,541,412       40,007,288       28,309,677       

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 979,945,647     1,887,242,809  -                    60,852,900       

รายไดส่้วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 1,575,971,477  1,166,941,762  -                    -                    

รายไดเ้งินปันผล 4, 10, 11 -                    -                    1,162,637,144  1,491,947,483  

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 19,893,800       -                    7,205,903         6,380,350         

ดอกเบียรับ 4 18,476,841       14,266,266       40,290,683       26,844,921       

รายไดอ้นื 4 58,319,381       216,121,172     39,204,126       50,502,901       

รวมรายได้ 7,195,259,291  6,460,886,678  2,720,007,719  2,877,300,447  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4, 9 1,040,341,624  943,583,114     1,086,502,988  944,887,737     

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 4 1,499,380,037  901,674,319     -                    -                    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 47,714,078       42,241,899       13,504,399       21,251,070       

ตน้ทุนในการก่อสร้าง 862,949,818     1,282,474,222  -                    47,683,757       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 68,263,898       63,205,732       45,429,016       46,564,007       

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอนืๆ 4 771,916,944     679,832,705     390,233,897     344,421,150     

ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาสิทธิ

   เลือกซือขายเงินตราต่างประเทศ 24 -                    588,109,119     -                    588,109,119     

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                    146,810,278     -                    -                    

รวมค่าใช้จ่าย 4,290,566,399  4,647,931,388  1,535,670,300  1,992,916,840  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 10 268,653,670     269,402,971     -                    -                    

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,173,346,562  2,082,358,261  1,184,337,419  884,383,607     

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 27 910,076,035     800,452,148     290,683,941     275,702,662     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,263,270,527  1,281,906,113  893,653,478     608,680,945     

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 28 40,981,213       103,496,017     (945,963)           (51,707,970)      

กาํไรสําหรับปี 2,222,289,314  1,178,410,096  894,599,441     660,388,915     

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน 

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (270,009,246)    52,216,056       -                    -                    

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ

   ของเงินลงทุนเผอืขาย 6 (443,608)           826,812            (175,957)           155,051            

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  28 (22,658)             -                    -                    -                    

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (270,475,512)    53,042,868       (175,957)           155,051            

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 17 (2,332,399)        -                    (3,562,648)        -                    

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 28 466,480            -                    712,530            -                    

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,865,919)        -                    (2,850,118)        -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (272,341,431)    53,042,868       (3,026,075)        155,051            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,949,947,883  1,231,452,964  891,573,366     660,543,966     

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,147,329,258  1,085,172,042  894,599,441     660,388,915     

    ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                    5,067,117         -                    -                    

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 74,960,056       88,170,937       -                    -                    

กาํไรสําหรับปี 2,222,289,314  1,178,410,096  894,599,441     660,388,915     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,874,891,706  1,138,199,225  891,573,366     660,543,966     

    ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                    5,067,117         -                    -                    

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 75,056,177       88,186,622       -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,949,947,883  1,231,452,964  891,573,366     660,543,966     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 30 0.24                  0.12 0.10 0.08                  

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่างจาก รวมองค์ ส่วนของ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน สาํรอง การรวมธุรกิจ ประกอบอืน รวมส่วนของ ผูถื้อหุ้นเดิม ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ หุ้นทุน มูลค่า ทุนสาํรอง หุ้นทุน ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร การแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วนของ ผูถื้อหุ้นของ ก่อนการปรับ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซือคืน หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ซือคืน จดัสรร ควบคุมเดียวกนั งบการเงิน เผอืขาย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ โครงสร้างธุรกิจ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 1,854,655,373 -                5,179,473,454 198,300,000 -               2,005,777,871   93,622,450    (362,652,253) 20,371   (362,631,882) 8,969,197,266  616,557,891  598,104,041 10,183,859,198 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การซือหุ้นทุนซือคืน 20 -                  (304,674,256) -                  -               304,674,256 (304,674,256)     -                 -                -        -                 (304,674,256)    -                -               (304,674,256)     

    บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                  -                -                  -               -               -                    -                 -                -        -                 -                   (562,000,000) (88,174,358)  (650,174,358)     

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้น 31 -                  -                -                  -               -               (333,835,665)     -                 -                -        -                 (333,835,665)    -                -               (333,835,665)     

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  (304,674,256) -                  -               304,674,256 (638,509,921)     -                 -                -        -                 (638,509,921)    (562,000,000) (88,174,358)  (1,288,684,279)  

    การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

    บริษทัยอ่ยลดหุ้นสามญั -                  -                -                  -               -               -                    -                 -                -        -                 -                   -                (8,580,000)    (8,580,000)         

    รวมการเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  -                -                  -               -               -                    -                 -                -        -                 -                   -                (8,580,000)    (8,580,000)         
-                  

    การเปลียนแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ

    ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                  -                -                  -               -               -                    (558,374,992) -                -        -                 (558,374,992)    (59,625,008)   -               (618,000,000)     

    รวมการเปลยีนแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างธุรกจิ -                  -                -                  -               -               -                    (558,374,992) -                -        -                 (558,374,992)    (59,625,008)   -               (618,000,000)     

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ

   ทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  (304,674,256) -                  -               304,674,256 (638,509,921)     (558,374,992) -                -        -                 (1,196,884,913) (621,625,008) (96,754,358)  (1,915,264,279)  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                  -                -                  -               -               1,085,172,042   -                 -                -        -                 1,085,172,042  5,067,117      88,170,937   1,178,410,096   

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                  -                -                  -               -               -                    -                 52,216,056    811,127 53,027,183    53,027,183       -                15,685          53,042,868        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                -                  -               -               1,085,172,042   -                 52,216,056    811,127 53,027,183    1,138,199,225  5,067,117      88,186,622   1,231,452,964   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 1,854,655,373 (304,674,256) 5,179,473,454 198,300,000 304,674,256 2,452,439,992   (464,752,542) (310,436,197) 831,498 (309,604,699) 8,910,511,578  -                589,536,305 9,500,047,883   

บริษัท กันกุลเอ็นจเินียริง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนต่างจาก รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรอง การรวมธุรกิจ ประกอบอนื รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ หุน้ทุน มูลค่า ทุนสาํรอง หุน้ทุน ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร การแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซือคืน หุน้สามญั ตามกฎหมาย ซือคืน จดัสรร ควบคุมเดียวกนั งบการเงิน เผอืขาย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,854,655,373      (304,674,256)       5,179,473,454      198,300,000         304,674,256         2,452,439,992      (464,752,542)       (310,436,197)       831,498                (309,604,699)       8,910,511,578      589,536,305         9,500,047,883      

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    บริษทัย่อยจา่ยเงินปันผล -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (44,385,799)         (44,385,799)         

    หุน้ปันผล 19, 31 365,977,370         -                        -                        -                        -                        (365,977,370)       -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ 31 -                        -                        -                        -                        -                        (73,196,128)         -                        -                        -                        -                        (73,196,128)         -                        (73,196,128)         

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 365,977,370         -                        -                        -                        -                        (439,173,498)       -                        -                        -                        -                        (73,196,128)         (44,385,799)         (117,581,927)       

    การเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

    บริษทัย่อยเพมิหุน้สามญั 11 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        500,000                500,000                

    รวมการเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        500,000                500,000                
-                        

รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 365,977,370         -                        -                        -                        -                        (439,173,498)       -                        -                        -                        -                        (73,196,128)         (43,885,799)         (117,081,927)       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                        -                        -                        -                        -                        2,147,329,258      -                        -                        -                        -                        2,147,329,258      74,960,056           2,222,289,314      

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        (1,865,919)            -                        (270,009,246)       (562,387)               (270,571,633)       (272,437,552)       96,121                  (272,341,431)       

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        2,145,463,339      -                        (270,009,246)       (562,387)               (270,571,633)       1,874,891,706      75,056,177           1,949,947,883      

โอนไปสาํรองตามกฏหมาย 31 -                        -                        -                        24,259,000           -                        (24,259,000)         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 2,220,632,743      (304,674,256)       5,179,473,454      222,559,000         304,674,256         4,134,470,833      (464,752,542)       (580,445,443)       269,111                (580,176,332)       10,712,207,156    620,706,683         11,332,913,839    

บริษทั กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง เงินลงทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นทุนซือคืน หุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 1,854,655,373    -                    5,179,473,454    198,300,000   -                 1,457,643,217    20,906                 8,690,092,950    

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   การซือหุ้นทุนซือคืน 20 -                      (304,674,256)    -                      -                  304,674,256   (304,674,256)      -                      (304,674,256)      

   เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้น 31 -                      -                    -                      -                  -                 (333,835,665)      -                      (333,835,665)      

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      (304,674,256)    -                      -                  304,674,256   (638,509,921)      -                      (638,509,921)      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                    -                      -                  -                 660,388,915       -                      660,388,915       

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                      -                    -                      -                  -                 -                      155,051               155,051              

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                    -                      -                  -                 660,388,915       155,051               660,543,966       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 1,854,655,373    (304,674,256)    5,179,473,454    198,300,000   304,674,256   1,479,522,211    175,957               8,712,126,995    

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง เงินลงทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นทุนซือคืน หุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 1,854,655,373    (304,674,256)    5,179,473,454    198,300,000   304,674,256   1,479,522,211    175,957               8,712,126,995    

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุ้นปันผล 19, 31 365,977,370       -                    -                      -                  -                 (365,977,370)      -                      -                      

   เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้น 31 -                      -                    -                      -                  -                 (73,196,128)        -                      (73,196,128)        

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 365,977,370       -                    -                      -                  -                 (439,173,498)      -                      (73,196,128)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                    -                      -                  -                 894,599,441       -                      894,599,441       

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                      -                    -                      -                  -                 (2,850,118)          (175,957)             (3,026,075)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                    -                      -                  -                 891,749,323       (175,957)             891,573,366       

โอนไปสาํรองตามกฏหมาย 31 -                      -                    -                      24,259,000     -                 (24,259,000)        -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 2,220,632,743    (304,674,256)    5,179,473,454    222,559,000   304,674,256   1,907,839,036    -                      9,530,504,233    

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 2,222,289,314   1,178,410,096   894,599,441      660,388,915      

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 40,981,213        103,496,017      (945,963)           (51,707,970)      

ตน้ทุนทางการเงิน 910,076,035      800,452,148      290,683,941      275,702,662      

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,137,428,087   762,809,614      14,093,113        15,090,095        

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,144,731        7,694,195          11,718,991        4,664,594          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (13,419,138)      2,106,223          (7,830,297)        8,309,632          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (268,653,670)    (269,402,971)    -                    -                    

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครืองจกัรเพอืการลงทุน -                    (34,552,697)      -                    (34,552,697)      

เงินปันผลรับ -                    -                    (1,162,637,144) (1,491,947,483) 

(กลบัรายการ) ค่าเผอืหนีสงสยัสูญ 1,313,177          (1,189,735)        187,152             -                    

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้ 10,695,705        1,358,873          6,678,700          2,480,263          

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 44,305,310        8,242,027          6,463,359          (75,454)             

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (3,310,253)        (1,974,744)        (1,987,463)        (1,925,655)        

ดอกเบียรับ (18,476,841)      (14,266,266)      (40,290,683)      (26,844,921)      

4,086,373,670   2,543,182,780   10,733,147        (640,418,019)    

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (877,150,637)    (1,098,180,584) (200,103,712)    -                    

ลูกหนีการคา้ 4,178,602          86,370,486        100,787,901      (165,789,666)    

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ (399,995,777)    534,434,196      -                    12,148,598        

ลูกหนีอืน 225,799,193      (50,976,783)      158,938,638      7,287,378          

ลูกหนีกรมสรรพากร 306,881,090      (198,225,126)    (2,570,255)        -                    

สินคา้คงเหลือ (123,308,257)    (132,540,514)    (103,253,122)    (91,908,180)      

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน (32,141,815)      113,226,714      (33,003,483)      -                    

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ 10,020,198        (2,105,743)        -                    -                    

เจา้หนีการคา้ 386,956,572      (429,554,738)    48,730,163        (12,741,717)      

รายไดรั้บล่วงหนา้ 298,102,721      (154,539,198)    3,361,238          1,352,918          

เจา้หนีกรมสรรพากร (21,025,113)      36,523,439        (3,310,866)        2,139,498          

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (224,342,050)    140,440,649      (249,493)           (533,046)           

เจา้หนีอืน 70,604,395        (115,965,624)    (41,102,549)      5,835,607          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,374,429)        (586,216)           (907,149)           (12,321)             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (20,210,841)      14,537,726        40                      (14,028,927)      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 3,689,367,522   1,286,041,464   (61,949,502)      (896,667,877)    

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (115,875,436)    (163,759,102)    (12,854,435)      (9,480,432)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,573,492,086   1,122,282,362   (74,803,937)      (906,148,309)    

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า -                    (573,628,353)    -                    -                    

เงินสดจ่ายเพมิทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (341,090,475)    (629,641,900)    

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    37,500,000        17,420,000        

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพมิทุนในบริษทัยอ่ย 500,000             -                    -                    -                    

เงินสดจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                    (8,580,000)        -                    -                    

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ -                    (56,560,000)      -                    (56,560,000)      

เงินสดจ่ายเพมิทุนในการร่วมคา้ (152,067,600)    -                    (149,567,600)    -                    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 2,156,565,115   1,968,784,038   1,911,717,980   1,801,746,980   

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (1,571,162,230) (1,927,051,843) (1,380,000,000) (1,779,551,843) 

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น (559,555,466)    -                    -                    -                    

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครืองจกัรเพอืการลงทุน 7,744,373          35,147,322        7,744,373          35,147,322        

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (743,056,656)    (6,167,793,747) (2,922,677)        (17,820,463)      

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (32,849,993)      (135,311,376)    (2,684,535)        (1,993,870)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 25,763,836        713,784             2,880,776          288,855             

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 73,008,746        -                    -                    -                    

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    421,390,094      1,284,929,600   787,958,290      

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (169,928,657)    -                    (863,684,123)    (1,985,603,210) 

เงินปันผลรับ 181,968,242      206,986,264      1,162,637,144   1,491,947,483   

ดอกเบียรับ 18,177,390        46,129,984        48,977,680        21,443,700        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (764,892,900)    (6,189,773,833) 1,716,438,143   (315,218,656)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระหุ้นทุนซือคืน -                    (304,674,256)    -                    (304,674,256)    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนั -                    37,795,883        -                    55,151,096        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะสนั (1,254,902,711) -                    (1,027,827,332) -                    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    50,000,000        134,000,000      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    (232,523,205)    -                    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 1,717,573,607   6,140,207,783   -                    428,760,000      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (1,525,809,398) (848,101,466)    (28,800,000)      (7,200,000)        

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,783,042,500   1,819,000,000   2,783,042,500   1,819,000,000   

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกู้ (2,765,500,000) (280,000,000)    (2,765,500,000) (280,000,000)    

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจากสญัญาเช่าการเงิน (15,183,489)      (15,942,393)      (7,858,839)        (8,855,633)        

เงินปันผลจ่าย (73,198,984)      (333,793,403)    (73,198,983)      (333,793,403)    

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (44,385,799)      (88,174,358)      -                    -                    

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                    (562,000,000)    -                    -                    

ดอกเบียจ่าย (904,612,822)    (756,770,609)    (306,749,747)    (235,964,690)    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,082,977,096) 4,807,547,181   (1,609,415,606) 1,266,423,114   

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 725,622,090      (259,944,290)    32,218,600        45,056,149        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (18,055,207)      (5,420,378)        (2,226,591)        (11,622,101)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 892,652,654      1,158,017,322   273,762,813      240,328,765      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 1,600,219,537   892,652,654      303,754,822      273,762,813      

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ลูกหนีค่าขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,896,902          61,495               185,032 61,495               

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,802,809,458   454,767,934      -                    -                    

ซือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 14,918,000        3,608,131          11,448,000        -                    

ตน้ทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                    92,854,035        -                    -                    

ประมาณการหนีสินค่ารือถอนโรงไฟฟ้าทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ 7,787,223          196,775,672      -                    -                    

จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 365,977,370      -                    365,977,370      -                    

เงินปันผลคา้งจ่าย -                    115,760             -                    115,760             

(บาท)

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
13 ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าความนิยม 
16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

17 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
18 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนโรงไฟฟ้า 
19 ทุนเรือนหุน้ 
20 หุน้ทุนซ้ือคืน 
21 ส่วนเกินทุนและส ารอง 
22 ส่วนงานด าเนินงาน 

23 ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืนๆ 
24 ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
25 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 ภาษีเงินได ้



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
30 ก าไรต่อหุน้ 
31 เงินปันผล 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 
33 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
36 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้ งอยู่เลขท่ี 1177 
อาคารเพิร์ล แบงกค์อ็ก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั กนักุล กรุ๊พ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 49.79) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย ผูถื้อหุน้หลกัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ ตระกูลด ารงปิยวุฒ์ิ 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า การรับเหมาก่อสร้าง และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า รายละเอียดของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 11 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1  มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ 
(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ถ) 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั ไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ     

ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏบติันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมี
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 3 และ 8 การก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 

หมายเหตุขอ้ 15 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัใน
การประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

หมายเหตุขอ้ 17 การวดัมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับ  
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 18 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนโรงไฟฟ้า 

หมายเหตุขอ้ 28 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
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หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี 
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ         
วดัมูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ 
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ

ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน

รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา

รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน

ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ

ดงักล่าวไป  
 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า

จากผูถู้กซ้ือ 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

25 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบดว้ยส่วนได้เสียในบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้ 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกับก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ี
เกิดขึ้นจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม 
ความมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั หรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู่ กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภท
ยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) อนุพนัธ์ 
 

อนุพนัธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนัธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า 
อยา่งไรก็ตาม อนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
ของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมีในอนาคต จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดจากการท ารายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรก
ใชมู้ลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที              
 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ 
 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย เป็นการป้องกัน
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมีในอนาคต ซ่ึง
ไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ีท าสัญญา ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามสัญญา และ
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจริงจะถูกบนัทึกในก าไรขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 
 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึง
ไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ีท าสัญญา ผลต่างท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของภาระหน้ีสินทางการเงินท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงในก าไรหรือขาดทุน 
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท     
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา 
 

ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถกูตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลง
สภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่าง
ผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ   
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ช) รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 
 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระแสดงถึงมูลค่างานท่ียงัไม่เรียกเก็บซ่ึงคาดวา่จะเก็บไดจ้ากลูกคา้ส าหรับสัญญางานก่อสร้าง
ท่ีมีอยู ่ณ วนันั้น ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นบวกก าไรท่ีรับรู้ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) หกัดว้ยจ านวนท่ีได้
เรียกเก็บจากลูกคา้และขาดทุนท่ีรับรู้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน  
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(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธี
ราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู ้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทนุท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ท่ีดินท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นหรือ
ทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการ
บริหารงาน   
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

อาคาร ส่วนปรับปรุงและระบบสาธารณูปโภค 25-30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-25 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 8-10 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยมไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย  
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3-5 ปี 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 20 และ 25 ปี 
สิทธิในสัญญาซ้ือขาย/ประกอบกิจการไฟฟ้า 20 และ 25 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฏ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด      
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์ังกล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง 
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ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นใน
ภายหลงั และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลับรายการจะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดขึ้น ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม         
หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่าย  
ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถกูคิดลดกระแสเงินสด  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
หน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนโรงไฟฟ้า 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของ
ตน้ทุนค่าร้ือถอนท่ีจะเกิดขึ้น ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า หน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอน 
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ในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ตน้ทุนประมาณการร้ือถอน ระยะเวลาร้ือถอน อตัราคิดลด และอตัราเงินเฟ้อ
ในอนาคต ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะดังกล่าว ได้มีการคิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
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(ต) หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืน
และแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุน  
ซ้ือคืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น  เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วน
ของผูถื้อหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจ านวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั และโอนจ านวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม  ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่าย
หุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจาก
การจ าหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนน าไปหกัจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุ้นทนุซ้ือคืนหมดแลว้ 
 

(ถ) รายได้    
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือ
ไดใ้หบ้ริการ 
 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หาก
สินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้
ได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้ น) หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ี
แตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 
ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
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รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้
 

รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
 

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจ านวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวกจ านวนท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  เม่ือสามารถประมาณผลของ
งานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดแ้ละตน้ทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ก าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของ
ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
 

ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอา้งอิงกับการส ารวจงานท่ีท า เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดค้่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นและมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บต้นทุนนั้นคืน  ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที 
 

(ท) รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่า

ท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
 

(ธ) รายได้จากการลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ

บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน

ตามเกณฑค์งคา้ง 
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(น) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(บ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

(ป) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ  โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคต
อนัใกล ้ 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

41 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ผ) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุง
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
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(ฝ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักับกลุ่มบริษทั หรือ กลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(พ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน) ของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บ 
การปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั กนักุล กรุ๊พ จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั รางเงิน โซลูชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์เอ จ ากดั(2) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์บี จ ากดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์ดี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์อี จ ากดั(2) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์วูด้ ซพัพลาย เอ จ ากดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์วูด้ ซพัพลาย บี จ ากดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd.(2) สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

Gunkul International Investment  
   (Singapore) PTE. LTD.  

(เดิมช่ือ Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd) 

สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

Gunkul Myanmar Central Power 1  
   Company Limited 

พม่า เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

Future Asset Management Kabushiki Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

East Japan Solar 13 Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จ ากดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จ ากดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จ ากดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จ ากดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กนักุล เทรดด้ิง แอนด ์เอเยนซ่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เอม็.ซพัพลาย แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง (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 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

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 ฟิวเจอร์ เอน็เนอร์ย ีคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั นพกุล จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั กนักุลมารีนไลน์ จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั ทองหล่อ 9 จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 
บริษทั กุลนที จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ 
บริษทั กรีน ฟิลด ์เอน็เนอร์จี จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยญาติสนิทกรรมการ 
บริษทั พี.เอม็.บิลด้ิง กรุ๊ป จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยญาติสนิทกรรมการ 
บริษทั เทค-กรีน จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
บริษทั เอน็ไทรต้ี ทรัพย ์จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
บริษทั แฮป้ป้ี กรีน 2558 จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั        ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ 
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหน้าท่ีในระดบับริหาร
หรือไม่) 

 

(1) ช าระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2561 
(2) ช าระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2562 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซ้ือขายสินคา้ ราคาทุนบวกร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 30 
การใหบ้ริการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
ค่าเช่า ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือ-ขายทรัพยสิ์น ราคาตามบญัชี 
ค่าก่อสร้างระหวา่งกนั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  107,422  148,862 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,585  1,575 
รายไดบ้ริหารจดัการ -  -  5,429  5,414 
รายไดค้่าเช่า -  -  255  255 
ดอกเบ้ียรับ -  -  37,057  24,721 
รายไดเ้งินปันผล -  -  980,669  1,284,961 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  509,889  521,746 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  3,420  1,820 
ค่าฝึกอบรมสัมมนา -  -  1,607  1,160 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  -  170 
ขายทรัพยสิ์น -  -  232  197 
        

บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการขาย 401  -  387  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 26,396  27,337  -  507 
รายไดเ้งินปันผล -  -  48,769  50,406 
        



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขาย 980  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 24,661  28,423  -  8,555 
รายไดบ้ริหารจดัการ 5,314  5,110  5,314  5,110 
ดอกเบ้ียรับ 900  -  900  - 
รายไดเ้งินปันผล -  -  133,200  156,580 
ค่าฝึกอบรมสัมมนา 13  -  -  - 
        

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขาย -  10  -  10 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 70  55  -  - 
ดอกเบ้ียรับ -  3,162  -  - 
ซ้ือสินคา้และบริการ 10  -  10  - 
ค่าเช่าส านกังานและโกดงั 7,954  9,492  6,438  7,299 
ขายทรัพยสิ์น -  34  -  34 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 137,955  141,252  109,907  113,325 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,594  2,596  4,737  2,220 

รวม 143,549  143,848  114,644  115,545 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

47 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  85,952  143,767 
บริษทัร่วม 1,586  1,586  -  - 
การร่วมคา้ 1,242  3,694  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  -  -  - 
รวม 2,833  5,280  85,952  143,767 
        

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  10,581  18,743 
การร่วมคา้ 1,374  456  1,374  456 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  32  -  32 
รวม 1,374  488  11,955  19,231 
        

ลูกหน้ีอื่นไม่หมุนเวียนอื่น        
บริษทัร่วม 115,803  115,803  115,803  115,803 
 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
2562 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

การร่วมค้า - ส่วนทีห่มุนเวียน          

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 3.50  -  169,929  -  169,929 
รวม   -  169,929  -  169,929 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
2562 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน          

บริษัทย่อย          

บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั 2.51 – 3.10  43,828  559,555  -  603,383 
บริษทั กนักุล เอน็เนอร์จี โซลูชัน่ แอนด ์ไลทติ์้ง จ ากดั 2.62 - 3.11  54,000  -   (19,663)  34,337 

บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั 3.73  388,483  -  (368,483)  20,000 
บริษทั โคราช วินดเ์อน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  -  1,069,067  -  (1,069,067)  - 
บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั -  10,000  -   (10,000)  - 
บริษทั กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 2.57 - 2.59  57,075  93,700   (33,700)  117,075 

บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั -  132,000  -  (132,000)  - 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั 2.50 - 2.61  -  40,000  -  40,000 
บริษทั กนักุล โซลาร์ คอมมูนิต้ี จ ากดั -  -  500   (500)  - 
          

กำรร่วมค้ำ          
Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 3.50  -  169,929  -  169,929 
รวมส่วนท่ีหมุนเวียน   1,754,453  863,684  (1,633,413)  984,724 
          

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน          

บริษัทย่อย          
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั 3.73  -  348,483  -  348,483 
รวมส่วนทีไ่ม่หมนุเวียน   -  348,483  -  348,483 

รวม   1,754,453  1,212,167  (1,633,413)  1,333,207 
 

2561          

ส่วนทีห่มุนเวียน          

บริษัทย่อย          

บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั 3.00  40,328  3,500  -  43,828 
บริษทั กนักุล เอน็เนอร์จี โซลชูัน่ แอนด ์ไลทติ์้ง จ ากดั 2.62 - 3.13  44,000  10,000  -  54,000 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั -  500  -  (500)  - 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั 3.73  440,980  -  (52,498)  388,482 
บริษทั โคราช วินดเ์อน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  2.57 - 2.98  -  1,224,067  (155,000)  1,069,067 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ ากดั -  31,000  -  (31,000)  - 
บริษทั กนักุล เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั -  -  3,536  (3,536)  - 
บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั 2.51  -  10,000  -  10,000 
บริษทั กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 2.57  -  254,500   (197,425)  57,075 
บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั 2.49  -  480,000  (348,000)  132,000 
รวม   556,808  1,985,603  (787,959)  1,754,452 

 
      งบกำรเงินรวม     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า   
บริษทัยอ่ย -  -  148,388  178,672 
        

เจ้าหนีอ้ื่น         
บริษทัยอ่ย -  -  148  1,820 
บริษทัร่วม 1,230  -  -  - 
การร่วมคา้ 3,126  6,133  -  - 
รวม 4,356  6,133  148  1,820 
        

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน        
บริษทัยอ่ย -  -  1,763  1,763 
 

 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          

บริษัทย่อย          

Gunkul International (Mauritius) -  349,631  -  (156,090)  193,541 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ ากดั -  54,000  -   (54,000)  - 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั 2.85  80,000  -  -  80,000 
บริษทั เค.เอน็.พี.ซพัพลาย จ ากดั 2.65  -  50,000  (37,235)  12,765 
รวม   483,631  50,000  (247,325)  286,306 

          

2561          

บริษัทย่อย          

Gunkul International (Mauritius) -  352,122  -  (2,491)  349,631 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ ากดั 2.73  -  54,000  -  54,000 

บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั 2.85  -  80,000  -  80,000 
รวม   352,122  134,000  (2,491)  483,631 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

สัญญาเช่า / เช่าช่วงที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
 

บริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบับริษทัย่อยเป็นระยะเวลา 26 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน
2582 โดยบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษทัและบริษทัย่อยหลายแห่งมีสัญญาเช่าท่ีดิน เช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน
หลายแห่ง สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 1-3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุได ้โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่า
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาเช่า/เช่าช่วง ท่ีดิน อาคาร พื้นท่ีอาคารและพื้นท่ีหลงัคากบับริษทัยอ่ยในกลุ่ม
กิจการ สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 26 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายไุด ้โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่า
เช่าตามท่ีระบไุวใ้นสัญญา 
 

สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาจา้งบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบบักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2566 
 

สัญญาบริการ  
 

การร่วมคา้และบริษทัย่อยมีสัญญาบริการดา้นการจดัการหลายฉบบักบับริษทั สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 5 ปี ซ่ึง
สามารถต่ออายุได ้โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2563 ถึง
เดือนธนัวาคม 2565 
 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
 

บริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างกบักบับริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ โดยบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าจา้ง
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 

สัญญาบริหารสินทรัพย์ 
 

บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นส่ีแห่งมีสัญญาบริหารสินทรัพยก์ับบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น สัญญา
เหล่าน้ีมีระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ด ้สัญญาจะส้ินสุดในระหวา่งเดือน
เมษายน 2581 ถึงเดือนธนัวาคม 2584 โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

การค ้าประกัน 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ าน าตัว๋สัญญาใช้เงินของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชีจ านวน 368.48 ลา้นบาท  เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
(ดูหมายเหตุข้อ 16) 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 853  946  200  200 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 200,946  242,860  13,219  12,772 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,253,265  462,418  287,377  188,728 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 555  535  25  25 
เช็คในมือ 144,600  185,894  2,934  72,038 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 1,600,219  892,653  303,755  273,763 

 

6 เงินลงทุนช่ัวครำว 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ตัว๋แลกเงิน  -  79,551  -  79,552 
ตราสารทุนและตราสารหน้ี 
   ท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

  
23,553 

  
526,538 

  
- 

  
450,354 

รวม  23,553  606,089  -  529,906 
 

 
ตั๋วแลกเงิน 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562  2561  2562  2561 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี (ร้อยละ) -  3.3 - 6  -  3.3 - 6 

 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดมีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว 

หลักทรัพย์เผือ่ขาย 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 526,538  645,020  450,354  550,021 
ซ้ือระหวา่งปี 1,571,162  1,855,000  1,380,000  1,700,000 
ขายระหวา่งปี (2,073,703)    (1,974,309)  (1,830,178)  (1,799,822) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (444)  827  (176)  155 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 23,553  526,538  -  450,354 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,003,235  863,469  194,727  269,135 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 28,318  161,077  23,907  106,676 
3 - 6 เดือน 1,319  31,679  43,577  994 
6 - 12 เดือน 3,546  773  13,010  487 
มากกวา่ 12  เดือน 29,228  12,697  13,773  12,490 

 1,065,646  1,069,695  288,994  389,782 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,264)  (896)  (1,083)  (896) 
สุทธ ิ 1,063,382  1,068,799  287,911  388,886 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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8 รำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างบวกก าไร   1,774,843  4,146,369  -  90,116 
จ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้  (1,149,671)  (3,921,193)  -  (90,116) 
สุทธ ิ  625,172  225,176  -  - 
 

9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 479,736  374,653  378,762  287,621 
สินคา้ระหวา่งผลิต 485  714  -  - 
วตัถุดิบ 136,397  146,082  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 1,700  1,713  -  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 28,747  11,343  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 39,315  28,566  18,396  6,284 
รวม 686,380  563,071  397,158  293,905 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงใหเ้ท่ากบั 
         มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (33,600)  (22,904)  (16,251)  (9,572) 
สุทธ ิ 652,780  540,167  380,907  284,333 
        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก 
    ในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 1,029,646  942,224  1,079,824  942,408 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 12,226  2,913  6,946  2,480 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (1,530)  (1,554)  (267)  - 
สุทธ ิ 1,040,342  943,583  1,086,503  944,888 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้า 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,505,617  1,386,640  974,205  917,645 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   และการร่วมคา้ 268,654  269,403  -  - 
ซ้ือเงินลงทุน -  56,560  -  56,560 
จ่ายช าระค่าหุน้เพิ่มเติม 152,068  -  149,568   
เงินปันผลรับ (181,968)  (206,986)  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน 

 
(13,339) 

  
- 

  
- 

  
- 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,731,032  1,505,617  1,123,773  974,205 
 

การจ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เติมในการร่วมค้า 
 

กิจกำรร่วมค้ำ เอสพไีอ แอนด์ จีพดีี 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทั กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท ได้ท า
สัญญาร่วมคา้เพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า เอสพีไอ แอนด์ จีพีดี ซ่ึงเป็นกิจการท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมี
สัดส่วนการร่วมคา้ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ดงันั้น กิจการร่วมคา้ เอสพีไอ แอนด์ จีพีดี จึงเป็นการร่วมคา้ทางออ้ม
ของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินลงทุนเป็นจ านวน 
2.5 ลา้นบาท 
 

เงินลงทนุใน Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 19.25        
ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 149.57 ลา้นบาท  



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม 
 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับส าหรับปี 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                 
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 40.00  40.00  930,000  930,000  397,595  397,595  481,895  426,853  48,769  50,406 
          397,595  397,595  481,895  426,853  48,769  50,406 

การร่วมค้าทางตรง                     
บริษทั กนักุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 51.00  51.00  992,000  992,000  505,920  505,920  1,067,054  1,014,184  131,589  155,317 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 1 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  11,500  11,500  2,876  2,876  1,987  1,720  144  13 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 3 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  14,500  14,500  3,626  3,626  3,036  2,745  363  125 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 6 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  14,500  14,500  3,626  3,626  3,037  2,721  363  125 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 17 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  16,000  16,000  4,002  4,002  1,982  2,125  740  1,000 
Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 70.00  70.00    4,035    4,035  206,128  56,560  171,436  55,269  -  - 

          726,178  576,610  1,248,532  1,078,764  133,199  156,580 

การร่วมค้าทางอ้อม                     
กิจการร่วมคา้ เอสพีไอ แอนด ์จีพีดี 
 

รับจา้งท าความสะอาดและ 
ขนยา้ยสินคา้ออกจากเรือ 

50.00  -  5,000  -  2,500  -  605  -  -  - 

รวม          1,126,273  974,205  1,731,032  1,505,617  181,968  206,986 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทั Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                        
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั 40.00  40.00  930,000  930,000  397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  48,769  50,406 
         397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  48,769  50,406 

การร่วมค้า                          
บริษทั กนักุล ชูบ ุพาวเวอร์เจน จ ากดั 51.00  51.00  992,000  992,000  505,920  505,920  -  -  505,920  505,920  131,589  155,317 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 1 จ ากดั 25.01  25.01    11,500    11,500  2,876  2,876  -  -  2,876  2,876  144  13 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 3 จ ากดั 25.01  25.01    14,500    14,500  3,626  3,626  -  -  3,626  3,626  363  125 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 6 จ ากดั 25.01  25.01    14,500    14,500  3,626  3,626  -  -  3,626  3,626  363  125 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 17 จ ากดั 25.01  25.01    16,000    16,000  4,002  4,002  -  -  4,002  4,002  740  1,000 

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 70.00  70.00      4,035      4,035  206,128  56,560  -  -  206,128  56,560  -  - 
         726,178  576,610  -  -  726,178  576,610  133,199  156,580 

รวม         1,123,773  974,205  -  -  1,123,773  974,205  181,968  206,986 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอด
รายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการ
เหล่าน้ี 
 

 

 

 บริษัทร่วม  กำรร่วมค้ำ 

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

 2562  2561  2562  2561  
 (พันบาท)  
รายได ้ 456,928  446,557  594,251  576,784  

ก าไรสุทธิ 250,137  230,239  369,810  346,342  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่ -  -  -  -  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 250,137  230,239  369,810  346,342  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สีย         
   ของกลุ่มบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 40 และ 51) 100,055  92,096  188,603  176,634  
การตดัก าไรระหว่างกนัจากการขายสินทรัพย ์ 8,140  8,140  7,251  7,251  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (4,384)  (4,384)  (11,394)  (11,394)  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น         
   ของกลุ่มบริษัท 103,811  95,852  184,460  172,491  
         

สินทรัพยห์มุนเวียน 139,862  121,165  276,958  283,079  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,170,289  2,284,348  2,299,146  2,422,482  
หน้ีสินหมนุเวียน (532,988)  (531,810)  (267,684)  (258,975)  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (406,938)  (631,691)  (359,669)  (609,626)  
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 1,370,225  1,242,012  1,948,751  1,836,960  
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั         
   (ถือหุ้นร้อยละ 40 และ 51) 548,091  496,805  993,863  936,850  
การตดัก าไรระหว่างกนัจากการขายสินทรัพย ์ (142,489)  (150,629)  (135,022)  (142,273)  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 76,293  80,677  208,213  219,607  
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม         
   และกำรร่วมค้ำ 481,895  426,853  1,067,054  1,014,184  
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การร่วมค้าท่ีไม่มีสาระส าคัญ 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั จากจ านวนเงิน
ท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 

   การร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั 
     2562  2561 

  (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั     182,083  64,580 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน        

- ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง     (19,617)  240 
- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน     -  - 
- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม     (19,617)  240 

 

   กำรร่วมค้ำ 

  บริษทั กนักุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 

     2562  2561  
     (พันบาท)  
หมายเหตุ          
ก. รวมรายการต่อไปน้ี         

- คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     123,084  124,289  
- ดอกเบ้ียจ่าย     39,595  45,796  
- คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     4,502  (2)  

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     20  18  
ค. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) 
     

250,333 
  

239,900 
 

ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ี
การคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) 

     
359,236 

  
609,569 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   12,884,624  12,272,402 
จ่ายช าระคา่หุน้เพิ่มเติม  341,091  629,642 
ลดทุน  (37,500)  (17,420) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  13,188,215  12,884,624 

 

การจ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เติมในบริษทัย่อย 
 

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากัด 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นจ านวน 51.25        
ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 171.25 ลา้นบาท 
 

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นจ านวน 89.86        
ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 1,107 ลา้นบาท 
 

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซตี้ จ ากัด 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นจ านวน 175.38      
ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 315.68 ลา้นบาท 
 

บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิต้ี จ ากัด 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นจ านวน 10.00       
ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 20.00 ลา้นบาท 
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บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพดีี จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด์ จีพีดี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้น
ในประเทศไทย ร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและช าระแล้ว เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท โดยบริษัท กันกุล พาวเวอร์  
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ถือหุ้นในบริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด์ จีพีดี จ ากดั อีกร้อยละ 50 
ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท ดังนั้นบริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด์ จีพีดี จ ากัด จึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
 

กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ เอฟอีซี 
 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมคา้ เพื่อลงทุนในกิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด์ เอฟอีซี ซ่ึงเป็นกิจการ 
ท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัได้จ่ายเงิน
ลงทุนเป็นจ านวน 3.6 ลา้นบาท โดยบริษทั ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางอ้อมของ
บริษัท ลงทุนในกิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด์ เอฟอีซี อีกร้อยละ 40 ของเงินลงทุน เป็นจ านวน 2.4 ล้านบาท ดังนั้น 
กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์เอฟอีซี จึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
 

การเพิม่ทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากัด 

   (เดิมช่ือ บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด) 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 15,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท โดยจดัสรรให้แก่บริษทัจ านวน 10,000 หุ้น และผูถื้อหุ้นรายใหม่จ านวน 5,000 หุ้น ท าให้บริษทัมีส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัดงักล่าวเป็นร้อยละ 75 จากเดิมร้อยละ 100 โดยท่ีอ านาจการควบคุมในบริษทัย่อยไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี 
บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นจากการเพิ่มหุ้นสามญัเป็นจ านวน 1.00 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว
ทั้งส้ิน 2.00 ลา้นบาท 
 

การลดทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษัท เค.เอ็น.พ ีซัพพลาย จ ากัด 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียน 50 ลา้น
บาท เป็น 12.50 ล้านบาท โดยการลดหุ้นจ านวน 0.375 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ซ่ึงเป็นส่วนของ
บริษทัใหญ่เป็นจ านวน 37.5 ลา้นบาท  
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

62 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนความ         เงินปันผลรับ 
  ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  ส าหรับปี 

  2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อย                        
บริษทั จี.เค.พาวเวอร์โปรดกัส์ จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์
ส าหรับระบบไฟฟ้า 

100.00  100.00 100,000  100,000  80,425  80,425  -  -  80,425  80,425  15,000  14,540 

บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบล้ี จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์
ส าหรับระบบไฟฟ้า 

100.00  100.00 200,000  200,000  163,188  163,188  -  -  163,188  163,188  -  50,000 

บริษทั เค.เอน็.พี ซพัพลาย จ ากดั 
 

น าเขา้-ส่งออกและจ าหน่าย 
อุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า 

100.00  100.00 12,500  50,000  3,908  41,408  -  -  3,908  41,408  700  - 

บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 1,485,000  1,485,000  1,916,500  1,916,500  -  -  1,916,500  1,916,500  629,640  - 

บริษทั พฒันาพลงังานลม จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 1,575,000  1,575,000  2,226,150  2,226,150  -  -  2,226,150  2,226,150  200,025  389,025 

บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 2,600  2,600  40,854  40,854  -  -  40,854  40,854  11,001  12,000 

บริษทั กนักุล โซลาร์ รูฟ 1 จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 21,000  21,000  21,000  21,000  -  -  21,000  21,000  1,201  - 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนความ         เงินปันผลรับ 
  ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  ส าหรับปี 

  2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั กนักุล เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ให้บริการฝึกอบรม 100.00  100.00 1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  2,999  - 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี โซไซต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 
100.00  100.00 315,678  140,300  315,678  140,300  -  -  315,678  140,300  -  - 

บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น 100.00  100.00 171,250  120,000  171,250  120,000  -  -  171,250  120,000  -  - 
บริษทั กนักุล พาวเวอร์ 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รับเหมาก่อสร้าง 100.00  100.00 300,000  300,000  300,000  300,000  -  -  300,000  300,000  -  619,999 

บริษทั กนักุล โซลาร์ คอมมูนิต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 20,000  10,000  20,000  10,000  -  -  20,000  10,000  -  - 

บริษทั สยาม กนักุล โซลาร์  
   เอนเนอร์ยี่ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 40,900  40,900  40,899  40,899  -  -  40,899  40,899  8,589  - 

บริษทั โคราชวินดเ์อน็เนอร์ยี จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 1,107,000  1,017,138  1,538,750  1,448,887  -  -  1,538,750  1,448,887  -  - 

บริษทั กนักุล เอน็เนอร์จี โซลูชัน่  
   แอนด ์ไลทต้ิ์ง จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ประหยดัพลงังาน 

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

บริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ย่ี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น 74.90  74.90 34,300  34,300  25,690  25,690  -  -  25,690  25,690  -  - 
บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ  
   เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 

ลงทุนในบริษทัอื่น 67.00  67.00 1,564,000  1,564,000  1,088,576  1,088,576  -  -  1,088,576  1,088,576  80,687  165,436 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนความ         เงินปันผลรับ 
  ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  ส าหรับปี 

  2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั อีโค่ ไทยเอน็เนอร์ยี่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 
51.00    51.00 76,500  76,500  42,015  42,015  -  -  42,015  42,015  4,830  6,964 

บริษทั กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั 
   (เดิมช่ือ บริษัท กันกุล  
   ไบโอเอน็เนอร์ยี่ จ ากัด) 

ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

75.00  100.00 2,000  500  1,499  499  -  -  1,499  499  -  - 

Gunkul International (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอื่น 100.00  100.00 4,740,445  4,740,445  4,740,445  4,740,445  -  -  4,740,445  4,740,445  -  - 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 
100.00  100.00 179,250  179,250  179,250  179,250  -  -  179,250  179,250  -  - 

บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 980  980  216,938  216,938  -  -  216,938  216,938  25,997  26,997  

บริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอ ีแอนด ์
   จีพดีี จ ากดั 

รับเหมาก่อสร้าง 50.00  - 20,000  -  10,000  -  -  -  10,000  -  -  - 

กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์เอฟอีซี  รับเหมาก่อสร้าง 60.00  - 6,000  -  3,600  -  -  -  3,600  -  -  - 
รวม         13,188,215  12,884,624  -  -  13,188,215  12,884,624  980,669  1,284,961 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทั Gunkul International (Mauritius) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศมอริเชียส 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยด์งันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  
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12 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
 2562  2561 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 33%  33% 
สินทรัพยห์มุนเวียน 475,318  363,568 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,718,834  4,967,404 
หน้ีสินหมุนเวียน (276,002)  (273,026) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (3,178,910)  (3,409,101) 
สินทรัพย์สุทธิ  1,739,240  1,648,845 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 573,949  544,119 
    

รายได ้ 730,427  752,092 
ก าไร 210,539  257,976 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 284  6 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 210,823  257,982 
ก าไรขาดทนุท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 69,478  85,132 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย 
   ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 94 

 
2 

    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 434,240  491,226 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (11,530)  (35,537) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (341,560)  (481,894) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 81,150  (26,205) 
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13 ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรเพื่อการลงทุน -  268,345  -  268,345 
ลูกหน้ีเงินปันผลคา้งรับ 115,803  115,803  115,803  115,803 
เงินมดัจ า 33,000  -  33,000  - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 19,202  -  12,855  - 
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหนา้ – 
   วงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่เบิกใช ้ -  15,468  -  - 
อ่ืนๆ 18,246  19,104  4,729  4,726 
รวม 186,251  418,720  166,387  388,874 
 

การปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน 
 

ในปี 2556 บริษทัมีขอ้ตกลงร่วมทุนกบัคู่สัญญาแห่งหน่ึงในประเทศพม่า เพื่อจดัตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าขายให้หน่วยงานทอ้งถ่ินตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยท่ีบริษทัจะไดรั้บส่วนไดเ้สียร้อยละ 51.00 
ของรายไดต้ามที่ตกลงกนั ทั้งน้ีในปี 2556 คู ่สัญญาไดร้ับมอบและบริษทัไดส้่งมอบเคร่ืองจกัรมูลค่า 268       
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจกัรเพื่อการลงทุนในงบการเงิน ซ่ึงถือเป็นการจ่ายแทน
ส่วนของผูถื้อหุ้นบางส่วนของบริษทั  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการขายคืนเงินลงทุน   
ค่าเคร่ืองจกัรดงักล่าวแก่คู่สัญญา เป็นจ านวนเงิน 9.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนภายในปี 2563 
รายการดงักล่าวไดถู้กจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนในงบการเงิน 
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14 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

งบกำรเงินรวม 
   อาคาร ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองตกแต่ง       
   และระบบ  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้    สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,065,981  841,267  9,013,987  64,147  123,169  7,887,524  18,996,075 
เพ่ิมขึ้น -  215  114,989  16,139  3,357  5,550,401  5,685,101 
โอน -  218,187  10,962,601  13,000  -  (11,193,788)  - 
จ าหน่าย -  -  (10,676)  (2,325)  (188)  (107,170)  (120,359) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  -  -  18  -  30,966  30,984 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561              
   และ 1  มกรำคม 2562  1,065,981  1,059,669  20,080,901  90,979  126,338  2,167,933  24,591,801 
เพ่ิมขึ้น 400  1,728  53,024  4,933  15,216  3,064,675  3,139,976 
โอน 662,256  -  2,843,464  (6,377)  917  (3,500,260)  - 
จ าหน่าย -  -  (47,662)  (2,707)  (15,894)  (252,613)  (318,876) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  -  (185,363)  (98)  -  (124,518)  (309,979) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,728,637  1,061,397  22,744,364  86,730  126,577  1,355,217  27,102,922 
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 งบกำรเงินรวม 
   อาคาร ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองตกแต่ง       
   และระบบ  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้    สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 -  (114,769)  (708,151)  (48,214)  (51,758)  (322)  (923,214) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (38,582)  (593,759)  (11,164)  (9,808)  -  (653,313) 
โอน -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  1,340  1,391  141  -  2,872 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ -  -  (51)  (2)  -  -  (53) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561              
   และ 1 มกรำคม 2562 -  (153,351)  (1,300,621)  (57,989)  (61,425)  (322)  (1,573,708) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (41,649)  (929,362)  (9,483)  (10,198)  -  (990,692) 
โอน -  (20)  (431)  461  (10)  -  - 
จ าหน่าย -  -  6,217  2,763  9,803  -  18,783 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  -  9,761  71  -  -  9,832 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  (195,020)  (2,214,436)  (64,177)  (61,830)  (322)  (2,535,785) 
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 งบกำรเงินรวม 
   อาคาร           
   ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองตกแต่ง       
   และระบบ  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้    สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,065,981  726,498  8,302,901  15,933  14,272  7,887,202  18,012,787 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  2,935  -  57,139  -  60,074 
 1,065,981  726,498  8,305,836  15,933  71,411  7,887,202  18,072,861 
              

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561              
   และ 1 มกรำคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,065,981  906,318  18,778,679  32,990  16,911  2,167,611  22,968,490 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  1,601  -  48,002  -  49,603 
 1,065,981  906,318  18,780,280  32,990  64,913  2,167,611  23,018,093 
              

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,728,637  866,377  20,528,818  22,553  13,590  1,354,895  24,514,870 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  1,110  -  51,157  -  52,267 
 1,728,637  866,377  20,529,928  22,553  64,747  1,354,895  24,567,137 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
 และส่วน  เคร่ืองจกัร  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   
 ปรับปรุง  และอปุกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 32,608  21,102  34,053  79,471  6,678  173,912 
เพ่ิมขึ้น -  670  7,959  91  9,100  17,820 
โอน -  -  13,000  -  (13,000)  - 
จ าหน่าย -  -  (1,255)  (188)  -  (1,443) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561            
และ 1 มกรำคม 2562 32,608  21,772  53,757  79,374  2,778  190,289 
เพ่ิมขึ้น -  27  2,714  11,629  -  14,370 
จ าหน่าย -  (3,255)  (1,742)  (15,893)  -  (20,890) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 32,608  18,544  54,729  75,110  2,778  183,769 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (28,792)  (16,497)  (26,524)  (31,526)  -  (103,339) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (487)  (935)  (6,996)  (5,515)  -  (13,933) 
จ าหน่าย -  -  1,027  141  -  1,168 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561            
 และ 1 มกรำคม 2562 (29,279)  (17,432)  (32,493)  (36,900)  -  (116,104) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (487)  (531)  (6,343)  (5,252)  -  (12,613) 
จ าหน่าย -  64  1,494  9,803  -  11,361 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 (29,766)  (17,899)  (37,342)  (32,349)  -  (117,356) 

            
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,816  4,605  7,529  12,965  6,678  35,593 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  34,980  -  34,980 
 3,816  4,605  7,529  47,945  6,678  70,573 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
 และส่วน  เคร่ืองจกัร  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   
 ปรับปรุง  และอปุกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561            
 และ 1 มกรำคม 2562            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,329  4,340  21,264  15,391  2,778  47,102 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  27,083  -  27,083 
 3,329  4,340  21,264  42,474  2,778  74,185 

            
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 2,842  645  17,387  11,562  2,778  35,214 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  31,199  -  31,199 
 2,842  645  17,387  42,761  2,778  66,413 

 

ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 280.89 ลา้นบาท (2561 : 177.19 ล้านบาท) 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ
จ านวน 19,718.13 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 20,757 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว (ดูหมาย
เหตุข้อ 16) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไดท่ี้บนัทึกเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง (2561: 92.85 ล้านบาท มีอัตราดอกเบีย้ท่ีรับรู้ร้อยละ 2.35 - 4.60 ) 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนและค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

สิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า  

สิทธิในสัญญาซ้ือ
ขาย/ประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

 

ค่าความนิยม  
ซอฟตแ์วร์ 

ระหว่างติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 12,173  886,461  3,257,755  163,476  -  4,319,865 
เพ่ิมขึ้น 2,554  1,736  237,412  -  780  242,482 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  -  12,058  -  -  12,058 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 14,727  888,197  3,507,225  163,476  780  4,574,405 
เพ่ิมขึ้น 9,300  860  22,170  -  520  32,850 
โอน 1,300  -  -  -  (1,300)  - 
จ าหน่าย -  -  (73,009)  -  -  (73,009) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  -  (74,082)  -  -  (74,082) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 25,327  889,057  3,382,304  163,476  -  4,460,164 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

สิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า  

สิทธิในสัญญาซ้ือ
ขาย/ประกอบ
กิจการไฟฟ้า 

 

ค่าความนิยม  
ซอฟตแ์วร์ 

ระหว่างติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ            
   ขาดทุนจากการด้อยค่า            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  (5,544)  (16,259)  (66,401)  -  -  (88,204) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,629)  (28,268)  (79,599)  -  -  (109,496) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 (7,173)  (44,527)  (146,000)  -  -  (197,700) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (3,658)  (35,649)  (106,612)  -  -  (145,919) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 (10,831)  (80,176)  (252,612)  -  -  (343,619) 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที ่1 มกรำคม 2561  6,629  870,202  3,191,354  163,476  -  4,231,661 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562  7,554  843,670  3,361,225  163,476  780  4,376,705 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 14,496  808,881  3,129,692  163,476  -  4,116,545 
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การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์โรงไฟฟ้าท่ีมีค่าความนิยม ได้ถูกจัดท าขึ้นโดยวิธีมูลค่าจากการใช ้            
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ประกอบดว้ยอตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราโดยประมาณหลงัหัก
ภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 19 - 24 ปี เป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก
ความเส่ียง (Risk free rate) รวมถึงความสามารถในการก่อหน้ีสินท่ีร้อยละ 75 ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์ละร้อยละ 70 - 75 ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประมาณการกระแสเงินสดถูกจัดท าขึ้นโดยใช้
แหล่งขอ้มูลภายนอก ประกอบดว้ยปริมาณการขาย ราคาขาย ตน้ทุนจากการด าเนินงาน อตัราเงินเฟ้อและอตัราการ
เติบโตระยะยาว ซ่ึงเป็นการประมาณการตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องสัญญาขายไฟฟ้าหลายฉบบั 
 

ขอ้สมมติท่ีส าคญั ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดงัน้ี ผูบ้ริหารก าหนดขอ้สมมติจากการประเมินแนวโน้ม
ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด-โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 5.39 – 7.49  7.26 – 8.25  -  - 
อตัราคิดลด-โรงไฟฟ้าพลงังานลม 7.07 – 7.23  8.18 – 8.26  -  - 
 

อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหักภาษีเงินได้ท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 19 - 24 
ปี ซ่ึงออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและมีกระแสเงินสดท่ีเป็นสกุลเงินเดียวกนั ปรับปรุงดว้ยความเส่ียง
ส่วนเพิ่มท่ีสะทอ้นการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ไปและความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 

ประมาณการรายได้ 
 

ประมาณการรายไดร้วมทั้งหมดส าหรับสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าไดถู้กก าหนดขึ้นตามขอ้ก าหนดในสัญญาขายไฟฟ้า
และประมาณการรายไดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายนอกส าหรับระยะเวลาหลงัหมดสัญญา ขอ้สมมติประกอบดว้ย อตัรา
ค่าไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม อตัราเงินเฟ้อและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การทดสอบการด้อยค่าได้ถูกจัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั จากขอ้มูลท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีท ากับ
คู่สัญญาต่างๆ โดยประมาณการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงอาศยัข้อมูลจากแหล่งภายนอก และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งและใชห้ลกัความระมดัระวงัในการจดัท า และไมพ่บวา่มีการดอ้ยค่าเกิดขึ้นส าหรับค่าความนิยม 
 

ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขอ้สมมติท่ีส าคญั เช่น อตัราคิดลด ส่วน
เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า และอตัราการเติบโต ท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจะไม่ท าให้มูลค่าตาม
บญัชีสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน   
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 (พนับาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 5,976 
เพิ่มขึ้น 1,993 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 7,969 
เพิ่มขึ้น 2,685 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 10,654 
  

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (1,884) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,157) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 (3,041) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,480) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (4,521) 
 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 4,092 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 4,928 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 6,133 
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16 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร   
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
   -ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 1,052,141  2,309,304  985,696  2,015,006 
หัก ส่วนลดท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย               (1,053)  (2,516)  (1,053)  (2,516) 
 1,051,088  2,306,788  984,643  2,012,490 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,297,337  1,575,314  28,800  28,800 
หัก  ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย   (36,015) () (28,319)  (296)  (356) 
 1,261,322  1,546,995  28,504  28,444 
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
   - ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 1,000,000  2,765,500  1,000,000  2,765,500 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ี        
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15,510  13,932  7,903  7,186 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ส่วนทีห่มุนเวยีน 3,327,920  6,633,215  2,021,050  4,813,620 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 14,554,220  14,283,463  367,200  396,000 
หัก  ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย  (166,259)  (153,614)  (2,217)  (2,513) 
 14,387,961  14,129,849  364,983  393,487 
        

หุ้นกู ้- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 4,619,000  2,819,000  4,619,000  2,819,000 
หัก  ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย              (16,023)  -  (16,023)  - 
 4,602,977  2,819,000  4,602,977  2,819,000 
        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17,022  18,866  10,487  7,615 
รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน 19,007,960  16,967,715  4,978,447  3,220,102 

รวม 22,335,880  23,600,930  6,999,497  8,033,722 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ าน าหุ้นสามญัของบริษทัย่อยหลายแห่งและการร่วมคา้แห่งหน่ึงที่ถือโดย
บริษทัพร้อมกบัที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ตัว๋สัญญาใช้เงิน และเงินฝากธนาคารของ
บริษทัย่อยและการร่วมคา้ดงักล่าว พร้อมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องอยา่งมีเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัดงักล่าวไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชยห์ลายแห่งในวงเงินจ านวน 18,479.45 ลา้นบาท จ านวน 220 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ านวน 11,699 
ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2561: จ านวน 18,479.45 ล้านบาท จ านวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ านวน 11,699 
ล้านเยน) 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 
 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

จ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 16,568  (1,058)  15,510  15,078  (1,146)  13,932 

1 - 5 ปี 18,393   (1,371)  17,022  19,680   (814)  18,866 
รวม 34,961  (2,429)  32,532  34,758  (1,960)  32,798 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 2562  2561 

 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

จ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวน 
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 8,526  (623)  7,903  7,703  (517)  7,186 

1 - 5 ปี 11,433   (946)  10,487  7,884   (269)  7,615 
รวม 19,959  (1,569)  18,390  15,587  (786)  14,801 

 

เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 

รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
1) วงเงินกูย้มืจ านวน 3,730 ลา้นบาท   2,647,536  2,962,133  -  - 
 และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา         
 อตัราดอกเบ้ีย BIBOR 3M บวกอตัราส่วนเพิ่ม         
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 4 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560        
        

2) วงเงินกูย้มืจ านวน 4,080 ลา้นบาท 3,375,022  3,596,154  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพิ่ม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559         
        
        
        
        



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
3) วงเงินกูย้มืจ านวน 11,007 ลา้นเยน 2,761,197  3,133,282  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย TIBOR 6M บวกอตัราส่วนเพิ่ม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 6 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561        
        

4) วงเงินกูย้มืจ านวน 692 ลา้นเยน -  202,282  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย TIBOR 3M บวกอตัราส่วนเพิ่มโดย        
 มีก าหนดช าระคืนคร้ังเดียวภายในเดือนธนัวาคม 2562        
        

5) วงเงินกูย้มืจ านวน 4,522 ลา้นบาท 3,865,028  3,709,305  -  - 
 และ 82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพิ่ม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561        
        

6) วงเงินกูย้มืจ านวน 207 ลา้นบาท  164,951  178,059  -  - 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.43 โดยมี        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2560         
        

7) วงเงินกูย้มืจ านวน 3,048 ลา้นบาท  2,442,062  1,473,698  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพิ่ม        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561        
        

8) วงเงินกูย้มืจ านวน 432 ลา้นบาท  393,487  421,931  393,487  421,931 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR หักอตัราส่วนลด        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
 เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561        
รวม 15,649,283  15,676,844  393,487  421,931 
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หุ้นกู้ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกู้ระบุ ช่ือผู ้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
จ านวนและมูลค่าหุน้กู ้ 1,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุน้กูร้วม 1,000 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี 1 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.5 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 6 เดือน 
  
วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
จ านวนและมูลค่าหุน้กู ้ 1,819,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุน้กูร้วม 1,819 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน 
  
วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 
จ านวนและมูลค่าหุน้กู ้ 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 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 4,710.75 ล้านบาท                    
(31 ธันวาคม 2561 : 4,622.17 ล้านบาท) 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสัญญาดงักล่าวและตอ้งด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินท่ี
ส าคญั 
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17 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 

กลุ่มบริษัทและบริษทัจัดการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด  
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

 
งบกำรเงินรวม  

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 52,889  45,781  34,690  30,038 
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,931  6,301  5,092  3,744 
ตน้ทุนบริการในอดีต 10,483  -  5,561  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,731  1,393  1,066  920 
 23,145  7,694  11,719  4,664 
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ขาดทนุจากการประมาณตามหลกัการ        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 375  -  236  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน 1,198  -  984  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 759  -  2,343  - 

 2,332  -  3,563  - 
        

ผลประโยชน์จ่าย (1,374)  (586)  (907)  (12) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 76,992  52,889  49,065  34,690 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ี
ถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้ง
อัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการ  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  2562  2561 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   2.84  3.07 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 8.0  4.0 - 8.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  0.0 - 30.0  0.0 - 30.0 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 12.4 ปี 
(2561: 9.9 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (6,522)  (4,543)  7,509  5,227 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   7,947  6,055  (7,031)  (5,327) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (3,568)  (2,710)  4,065  3,099 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   4,376  3,657  (3,915)  (3,240) 
 

18 ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำร้ือถอนโรงไฟฟ้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 203,979  5,306  -  - 
เพิ่มขึ้น 11,782  198,673  -  - 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา        
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (6,327)  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 209,434  203,979  -  - 
 

19 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

2562  2561 
 จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 0.25 7,418,620  1,854,655  7,931,870  1,982,967 
เพิ่มทนุจดทะเบียน         
- หุน้สามญั 0.25 1,483,724  370,931  -  - 
ลดหุน้ 0.25 -  -  (513,250)  (128,312) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมัญ 0.25 8,902,344  2,225,586  7,418,620  1,854,655 
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 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

2562  2561 
 จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 0.25 7,418,620  1,854,655  7,418,620  1,854,655 
เพิ่มทุนจดทะเบียน         
- หุน้สามญั 0.25 1,463,911  365,978  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมญั 0.25 8,882,531  2,220,633  7,418,620  1,854,655 

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ผู ้ถือหุ้นมีมติให ้เพิ ่มท ุน            
จดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 1,483.72 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  ท าให้ทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 1,854.66 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,225.59 ลา้นบาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษทั จ านวน 128.31 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,982.97 ลา้นบาท เป็น 1,854.66 ลา้นบาท 
โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 513.25 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  
 

20 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุ้นสามญัคืน (Treasury 
Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดท่ีใช้ในการซ้ือหุ้นคืนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน
สูงสุดไม่เกิน 300 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 4.04 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด โดยมีก าหนดเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 
โดยหุน้ทนุซ้ือคืนมีเง่ือนไขใหต้อ้งจ าหน่ายออกไปภายหลงั 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน 
 

ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัภายใตโ้ครงการดงักล่าวเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 99.04 ลา้นหุ้น 
เป็นจ านวนเงินรวม 304.67 ลา้นบาท แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นและแสดงเป็นรายการหัก
ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม พร้อมกนัน้ีไดจ้ัดสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนในจ านวน
เดียวกนั 
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21 ส่วนเกินทุนและส ำรอง 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนคือจ านวนเงินท่ีจัดสรรจากก าไรสะสมในจ านวนท่ีเท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษทัท่ีถือโดย
บริษทั ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนน้ีจะน าไปจา่ยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ และจะถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการรับรู้ก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น 
 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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22 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมี ขนาด
ของกิจการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 

• ส่วนงาน 1 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 2 ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 3 บริการงานรับเหมาก่อสร้าง 
• ส่วนงาน 4 บริการบ ารุงรักษา 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน
และสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรขั้นตน้
ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้ง
กบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขาย
ตามปกติธุรกิจ 
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 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ ์  ผลิตและจ าหน่าย  บริการงาน  บริการ  ตดัรายการ   
 ส าหรับระบบไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  รับเหมาก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ระหว่างกนั  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,526,498  1,344,965  4,504,397  2,929,750  979,946  1,887,243  87,729  68,541  -  -  7,098,570  6,230,499 
  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 667,750  736,538  -  -  161,894  66,546  72,132  71,992  (901,776)  (875,076)  -  - 
รวม 2,194,248  2,081,503  4,504,397  2,929,750  1,141,840  1,953,789  159,861  140,533  (901,776)  (875,076)  7,098,570  6,230,499 
                        

การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 2,181,764  2,069,185  3,695,802  2,885,120  1,141,840  1,953,789  159,861  140,533  (901,776)  (875,076)  6,277,491  6,173,551 
ญี่ปุ่ น -  -  808,595  44,630  -  -  -  -  -  -  808,595  44,630 
ประเทศอื่นๆ  12,484  12,318  -  -  -  -  -  -  -  -  12,484  12,318 
รวมรำยได้ 2,194,248  2,081,503  4,504,397  2,929,750  1,141,840  1,953,789  159,861  140,533  (901,776)  (875,076)  7,098,570  6,230,499 
                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,194,248  2,081,503  -  -  -  -  -  -  (667,750)  (736,538)  1,526,498  1,344,965 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  4,504,397  2,929,750  1,141,840  1,953,789  159,861  140,533  (234,026)  (138,538)  5,572,072  4,885,534 
รวมรำยได้ 2,194,248  2,081,503  4,504,397  2,929,750  1,141,840  1,953,789  159,861  140,533  (901,776)  (875,076)  7,098,570  6,230,499 

ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน  496,135  403,784  3,036,214  2,038,194  129,715  611,721  72,808  67,924  (86,688)  (61,097)  3,648,184  3,060,526 
                        

สินทรัพย์รวมตำมส่วนงำน 17,970,033  18,474,631  32,817,282  29,878,770  1,930,590  1,514,293  -  -  (13,676,365)  (14,242,944)  39,041,540  35,624,750 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงาน 
 

  งบกำรเงินรวม  
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมก าไรขั้นตน้จากส่วนงานท่ีรายงาน  3,648,184  3,060,526 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (1,384,913)  (1,778,620) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  2,263,271  1,281,906 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 

 งบกำรเงินรวม 

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์ รำยได้  สินทรัพย์ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ไทย 6,277,491  6,173,551  29,033,694  27,706,136 
ญ่ีปุ่ น 808,595  44,630  9,649,597  7,700,146 
ประเทศอ่ืนๆ  12,484  12,318  186,813  163,199 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -  -  171,436  55,269 
รวม 7,098,570  6,230,499  39,041,540  35,624,750 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้สามรายจากส่วนงาน กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าและรับเหมาก่อสร้างในประเทศของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 5,582  ลา้นบาท จากรายไดร้วม
ของกลุ่มบริษทั (2561: จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 4,652.5 ล้านบาท) 
 

กลุ่มบริษทั รับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินซ่ึงสอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่าท่ีให้กบัลูกคา้ ณ วนัท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไว้
ในสัญญาเสร็จส้ิน 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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23 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและอ่ืนๆ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน 381,827  321,286  245,769  220,297 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 107,485  91,655  56,288  24,006 
ค่าเช่าและคา่ประกนัภยัทรัพยสิ์น 42,186  45,268  23,521  26,019 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 28,666  29,559  14,093  15,090 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 23,677  18,477  7,316  7,190 
ค่าปรับ 23,719  14,516  2,857  1,792 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 22,105  26,208  8,305  12,361 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 19,291  38,395  5,899  15,435 
ค่าสาธารณูปโภคและวสัดุส้ินเปลือง 19,009  17,100  10,450  8,024 
ค่ารับรอง 16,167  16,146  7,347  8,159 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 15,293  8,819  19  - 
อ่ืนๆ 72,492  52,404  8,370  6,048 
รวม 771,917  679,833  390,234  344,421 

 

24 ค่ำธรรมเนียมยกเลิกสัญญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัมีสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (Sell USD Put THB call) คงเหลือ ณ วนั
ยกเลิกสัญญา เป็นจ านวนเงิน 192.28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใชล้ดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความผนัผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนส าหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม เน่ืองจากความผนัผวนอย่างมากของอัตรา
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั ท าให้ฝ่ายบริหารตดัสินใจยกเลิกสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าก่อน
วนัครบก าหนด และเปล่ียนเป็นสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียบางส่วน (หมายเหตุ 33) บริษทัตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าก่อนก าหนดเป็นจ านวนเงิน 
588.11 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศในก าไรหรือ
ขาดทนุส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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25 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 347,043  305,599  177,914  179,120 
โบนสั 97,123  83,975  61,963  52,863 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 11,971  11,411  7,993  7,715 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 23,365  7,175  11,719  4,665 
อ่ืนๆ  45,737  38,746  28,578  27,722 
รวม 525,239  446,906  288,167  272,085 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเขา้เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราระหว่างร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของ
เงินเดือนทุกเดือน  และกลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอตัราระหว่างร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของ
เงินเดือนของพนักงาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของ
กระทรวงการคลงั และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        
    และสินคา้ระหวา่งผลิต (104,854)  (153,899)  (103,253)  (91,908) 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบท่ีใชไ้ป 1,057,296  1,028,640  1,181,944  1,034,148 
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 862,950  1,282,474  -  47,684 
ตน้ทุนค่าบริการดูแลรักษาระบบ 186,806  57,702  5,327  3,267 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 525,239  446,906  288,167  272,085 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,137,428  762,810  14,093  15,090 
ค่าจา้งท่ีปรึกษา 111,681  92,565  56,288  24,006 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 65,697  11,927  -  - 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอ่ืน 44,485  54,590  13,234  22,625 
ค่าสาธารณูปโภคและวสัดุส้ินเปลือง 68,877  60,752  11,359  8,169 
ค่าเช่า 52,478  47,458  21,700  22,632 
ค่าเบ้ียประกนั 46,790  39,010  1,825  3,411 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 32,418  35,891  14,667  15,805 
อ่ืนๆ 203,275  146,185  30,319  27,794 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนขำยไฟฟ้ำ  
   ต้นทุนกำรให้บริกำร ต้นทุนกำรก่อสร้ำง  
   ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำย 
   ในกำรบริหำร 4,290,566  3,913,011  1,535,670  1,404,808 

 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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27 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ดอกเบีย้จ่าย          
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  3,420  1,820 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร  651,047  675,300  55,702  76,299 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  651,047  675,300  59,122  78,119 
หุน้กู ้  228,688  196,247  228,688  196,247 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท า
รายการส่วนท่ีบนัทึกรวมกบัเงินกูย้มื 

 
24,763 

 
18,012 

  
1,341 

  
242 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  5,578  3,747  1,533  1,095 
  259,029  218,006  231,562  197,584 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
      สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

 
 

 
 

 
 

 
 

– ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งก่อสร้าง 14 - 

 
(92,854) 

  
- 

  
- 

  -  (92,854)  -  - 

สุทธ ิ  910,076  800,452  290,684  275,703 
 

28 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  41,782  157,394  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)  1,152  -  -  - 
  42,934  157,394  -  - 
         
         



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (1,953)  (53,898)  (946)  (51,708) 
รวมภำษีเงินได้  40,981  103,496  (946)  (51,708) 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   2,263,271    1,281,906 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  452,654  20.0  256,381 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (499,295)    (319,329) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   29,812    30,904 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ่มขึ้น   (10,545)    (5,181) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   74,807    128,092 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   (6,452)    12,629 
รวม 1.81  40,981  8.0  103,496 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท)  

อตัราภาษ ี
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   893,653    608,681 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  178,731  20.0  121,736 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (232,527)    (298,389) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   109    431 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   52,741    124,514 
รวม (0.11)  (946)  (8.0)  (51,708) 

 
 งบกำรเงินรวม 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 160,175  157,482  (270,544)  (270,247) 
การหกักลบรายการของภาษี (84,227)  (82,017)  84,227  82,017 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 75,948  75,465  (186,317)  (188,230) 

        
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 65,321  63,557  (2,562)  (2,457) 
การหกักลบรายการของภาษี (2,562)  (2,457)  2,562  2,457 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีสุทธิ 62,759  61,100  -  - 

 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไร (ขาดทนุ) 
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2562  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  816  262  -  1,078 
สินคา้คงเหลือ  4,537  2,139  -  6,676 
ประมาณการหน้ีสิน  11,472  (4,691)  -  6,781 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ         
   ผลประโยชน์พนกังาน  10,441  4,360  466  15,267 
ก าไรในสินคา้คงเหลือ  3,131  1,930  -  5,061 
ก าไรในสินทรัพยถ์าวร  22,476  -  -  22,476 
ก าไรในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  23,334  -  -  23,334 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  27,479  -  -  27,479 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  5  361  -  366 
ยอดขาดทุนยกไป  53,791  (2,134)  -  51,657 
รวม  157,482  2,227  466  160,175 

         

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,963)  (302)  -  (3,265) 
สิทธิในสัญญาซ้ือขาย/ ประกอบ         
   กิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 15)  (264,263)  -  -  (264,263) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  (3,021)  28  -  (2,993) 
เงินลงทุนเผื่อขาย  -  -  (23)  (23) 
รวม  (270,247)  (274)  (23)  (270,544) 

         

สุทธ ิ  (112,765)  1,953  443  (110,369) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2561  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  208  608  -  816 
สินคา้คงเหลือ  3,779  758  -  4,537 
ประมาณการหน้ีสิน  11,304  168  -  11,472 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ         
   ผลประโยชน์พนกังาน  9,018  1,423  -  10,441 
ก าไรในสินคา้คงเหลือ  2,885  246  -  3,131 
ก าไรในสินทรัพยถ์าวร  22,476  -  -  22,476 
ก าไรในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  23,334  -  -  23,334 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  27,479  -  -  27,479 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  -  5  -  5 
ยอดขาดทุนยกไป  2,299  51,492  -  53,791 
รวม  102,782  54,700  -  157,482 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,418)  (545)  -  (2,963) 
สิทธิในสัญญาซ้ือขาย/ ประกอบ         
   กิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 15)  (264,263)  -  -  (264,263) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  (2,764)  (257)  -  (3,021) 
รวม  (269,445)  (802)  -  (270,247) 

         

สุทธ ิ  (166,663)  53,898  -  (112,765) 

         
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น   
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2562  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 179  37  -  216 
สินคา้คงเหลือ 1,914  1,336  -  3,250 
ประมาณการหน้ีสิน 2,976  (2,484)  -  492 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ        
   ผลประโยชน์พนกังาน 6,939  2,162  713  9,814 
ยอดขาดทุนยกไป 51,549  -  -  51,549 
รวม 63,557  1,051  713  65,321 

        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,457)  (105)  -  (2,562) 
รวม (2,457)  (105)  -  (2,562) 

        

สุทธ ิ 61,100  946  713  62,759 
  

2561  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 179  -  -  179 
สินคา้คงเหลือ 1,418  496  -  1,914 
ประมาณการหน้ีสิน 4,052  (1,076)  -  2,976 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ        
   ผลประโยชน์พนกังาน 6,008  931  -  6,939 
ยอดขาดทุนยกไป -  51,549  -  51,549 
รวม 11,657  51,900  -  63,557 

        
        
        



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น   
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,265)  (192)  -  (2,457) 
รวม (2,265)  (192)  -  (2,457) 

        

สุทธ ิ 9,392  51,708  -  61,100 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ที่ยงัไม่ได้รับรู้ 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว -  839  -  - 
ยอดขาดทุนยกไป 307,673  210,374  232,756  180,014 
รวม 307,673  211,213  232,756  180,014 

 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวน 51.5 ลา้นบาท เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ประเมินความเป็นไปได้ท่ีก าไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึง
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากยอดขาดทุนยกไปดงักล่าวจะหมดอายใุนปี 2565 
 

29 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทนุ 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัย่อยในประเทศบางแห่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการใน
ฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดบนหลังคา จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลาย
ประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
ส าหรับปีส้ินสุด กิจการท่ีไดรั้บ  กิจการท่ีไม่ได ้    กิจการท่ีไดรั้บ  กิจการท่ีไม่ได ้   

   วันที ่31 ธันวาคม การส่งเสริม  รับการส่งเสริม  รวม  การส่งเสริม  รับการส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  821,079  821,079  -  56,948  56,948 
ขายในประเทศ 3,695,802  3,483,465  7,179,267  2,885,120  4,163,507  7,048,627 
ตดัรายการระหว่างกนั -  (901,776)  (901,776)  -  (875,076)  (875,076) 
รวมรำยได้ 3,695,802  3,402,768  7,098,570  2,885,120  3,345,379  6,230,499 

 

30 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
ซ่ึงปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลในระหว่างปี 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 31 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
น ามาใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2561 ได้ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการ
เปล่ียนแปลงโดยการออกหุน้ปันผลนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดของงวดบญัชีดงักล่าว โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

   ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2,147,329  1,085,172  894,599  660,389 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        
   -หุน้สามญัมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 8,882,531  8,882,531  8,882,531  8,882,531 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (99,044)  (99,044)      (99,044)  (99,044) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 8,783,487  8,783,487  8,783,487  8,783,487 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.24  0.12  0.10  0.08 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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31 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปัน
ผลต่อหุ้น 

 
จ านวนเงิน 

  
ส ารอง 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562        
เงินปันผลประจ าปี        

- เงินปันผล 18 เมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 0.01  73.19  - 
- หุน้ปันผล 18 เมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 0.05  365.98  24.26 

     439.17  24.26 
        

ปี 2561        
เงินปันผลประจ าปี 20 เมษายน 2561 เดือนพฤษภาคม 2561   0.045  333.84  - 

 

32 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออก
ตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่
รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั (ดูหมายเหตุ 16) กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงิน
กูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใชใ้นการ
จดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 
 

 งบกำรเงินรวม 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก  
5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.50  169,929  -  -  169,929 
รวม   169,929  -  -  169,929 
          

หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.05 - 4.30  1,051,088  -  -  1,051,088 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.14 - 6.71  1,261,322  7,941,645  6,446,316  15,649,283 
หุน้กู ้ 3.50 - 4.51  1,000,000  4,602,977  -  5,602,977 
รวม   3,312,410  12,544,622  6,446,316  22,303,348 

          
          



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก  
5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2561          

หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.20 - 4.50  2,306,788  -  -  2,306,788 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.89 - 6.69  1,546,995  8,033,483  6,096,366  15,676,844 
หุน้กู ้ 3.50 - 4.50  2,765,500  2,819,000  -  5,584,500 
รวม   6,619,283  10,852,483  6,096,366  23,568,132 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก  
5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.50 - 3.73  984,724  348,483  -  1,333,207 

รวม   984,724  348,483  -  1,333,207 

          

หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.65 - 2.85  286,306  -  -  286,306 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.05 - 2.82  984,643  -  -  984,643 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.72  28,504  114,089  250,894  393,487 
หุน้กู ้ 3.50 - 4.51  1,000,000  4,602,977  -  5,602,977 
รวม   2,299,453  4,717,066  250,894  7,267,413 

          
          
          



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก  
5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.49 - 3.73  1,754,453  -  -  1,754,453 
รวม   1,754,453  -  -  1,754,453 

          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.73 - 2.85  483,631  -  -  483,631 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.20 - 3.73  2,012,490  -  -  2,012,490 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.72  28,444  114,017  279,470  421,931 
หุน้กู ้ 3.50 - 4.50  2,765,500  2,819,000  -  5,584,500 
รวม   5,290,065  2,933,017  279,470  8,502,552 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ ซ้ือสินทรัพย  ์ต้นทุน
ค่าจา้งบริการรักษาโรงไฟฟ้า และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย เพื่อลดผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม ณ วันท่ี            
31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 

 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรา 

   ต่างประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ

สหรัฐ 

อเมริกา 

  

 

เงินเยน 

  

 

เงินยโูร 

  

 

รวม 

 เงินเหรียญ

สหรัฐ 

อเมริกา 

  

 

เงินเยน 

  

 

เงินยโูร 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,676  697,497  243  799,416  85,121  263,660  265  349,046 

ลูกหน้ีการคา้ 1,124  51,235  -  52,359  -  17,982  -  17,982 

ลูกหน้ีอื่น 92,928  20,094  -  113,022  -  13,194  -  13,194 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร -  198,006  -  198,006  -  246,754  -  246,754 
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 92,371  323,541  -  415,912  221,119  590,584  -  811,703 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่ -  1,551  -  1,551  -  1,668  -  1,668 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (72,141)  (2,761,197)  -  (2,833,338)  (206,139)  (3,335,564)  (3,165)  (3,544,868) 

เจา้หน้ีการคา้ (116,681)  (9)  (835)  (117,525)  (52,140)  (1,103)  (2,174)  (55,417) 

เจา้หน้ีอื่น (81,513)  (89,655)  (40,902)  (212,070)  (1,583)  (17,991)  -  (19,574) 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ (67,853)  (2,701,922)  -  (2,769,775)  (712)  (452,295)  -  (453,007) 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (220,365)  -  -  (220,365)  (360,600)  -  -  (360,600) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น -  (110,268)  -  (110,268)  -  (108,139)  -  (108,139) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
   ท่ีมีควำมเส่ียง (270,454) 

 
(4,371,127) 

 
(41,494) 

 
(4,683,075) 

 
(314,934) 

 
(2,781,250) 

 
(5,074) 

 
(3,101,258) 

ประมาณการเจา้หน้ีค่าบริการ 
   บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (674,436) 

 
(1,023,063) 

 
(286,311) 

 
(1,983,810) 

 
(807,919) 

 
(672,919) 

 
(359,889) 

 
(1,840,727) 

ยอดรวมควำมเส่ียงท้ังส้ิน (944,890)  (5,394,190)  (327,805)  (6,666,885)  (1,122,853)  (3,454,169)  (364,963)  (4,941,985) 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ
อตัราดอกเบ้ีย 1,166,353 

 
- 

 
- 

 
1,166,353 

 
1,357,054 

 
- 

 
- 

 
1,357,054 

ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 221,463  (5,394,190)  (327,805)  (5,500,532)  234,201  (3,454,169)  (364,963)  (3,584,931) 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ

สหรัฐ 

อเมริกา 

  

 

เงินเยน 

  

 

เงินยโูร 

  

 

รวม 

 เงินเหรียญ

สหรัฐ 

อเมริกา 

  

 

เงินเยน 

  

 

เงินยโูร 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99,886  -  241  100,127  82,928  -  265     83,193 

ลูกหน้ีการคา้ 1,124  -  -  1,124  -  -  -  - 
ลูกหน้ีอืน่ 92,928  -  -  92,928  -  -  -  - 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (5,696)  -  -  (5,696)  (31,841)  -  (3,165)  (35,006) 
เจา้หน้ีการคา้ (63,159)  (9)  (185)  (63,353)  (20,820)  (1,103)  -  (21,923) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
   ท่ีมีควำมเส่ียง 125,083 

 
(9) 

 
56 

 
125,130 

 
30,267 

 
(1,103) 

 
(2,900) 

 
26,264 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
   และอตัราดอกเบ้ีย 1,166,353 

 
- 

 
- 

 
1,166,353 

 
1,357,054 

 
- 

 
- 

 
1,357,054 

ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 1,291,436  (9)  56  1,291,483  1,387,321  (1,103)  (2,900)  1,383,318 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ี      
ตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิต
เน่ืองจากรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัอยู่ภายใต้สัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาน้อยราย อย่างไรก็ตามคู่สัญญา
โดยทัว่ไปจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยู่ในระดบั
ต ่า 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการรักษาวงเงินหุน้กูไ้ม่ให้เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ านวน 
9,000 ลา้นบาท และวางแผนในการออกหุน้กูเ้พื่อทดแทนส่วนของหุ้นกูท่ี้จะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี อีกทั้งยงั
มีการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน  ด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อก าหนด และรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัทางการเงินต่างๆ 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

106 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาดมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงมูลค่า
ยติุธรรม 
 

ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 

  มูลค่า  งบกำรเงินรวม 
 หมายเหตุ ตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
    ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
    (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562           
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

 

         
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็น 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 

 
6 23,553  -  23,553  -  23,553 

           

หนีสิ้นทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย           
   มูลค่ายุติธรรม           
เงินกูย้ืมระยะยาว 16 164,951  -  152,506  -  152,506 
หุน้กู ้ 16 5,602,977  -  5,654,110  -  5,654,110 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 33 -  -  335,421  -  335,421 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 33 -  -  233,179  -  233,179 
           
           



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  มูลค่า  งบกำรเงินรวม 
 หมายเหตุ ตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
    ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
    (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2561           
สินทรัพย์ทางการเงิน           
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็น 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 

 
6 526,538  -  526,538  -  526,538 

           

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย           
   มูลค่ายุติธรรม           
เงินกูย้ืมระยะยาว 16 178,059  -  162,500  -  162,500 
หุน้กู ้ 16 5,584,500  -  5,577,669  -  5,577,669 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 33 -  -  174,631  -  174,631 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 33 -  -  188,293  -  188,293 

 
 มูลค่า  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หมายเหตุ ตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
    ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
    (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2562           

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย           
   มูลค่ายุติธรรม           
หุน้กู ้ 16 5,602,977  -  5,654,110  -  5,654,110 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 33 -  -  233,179  -  233,179 
           
           



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 2  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็น 
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

หุน้กู ้
 
 
 

 ค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลท่ีหาได้จากตลาด (Observable 
Market Data) ปรับด้วยค่าความเส่ียงด้านเครดิตของคู่ค้าแต่ละราย (ไม่
รวมความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั/บริษทั) และค่าความเส่ียงดา้น
อ่ืนๆ เพื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของตราสารอนุพนัธ์ 
 

   
   

 
 มูลค่า  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หมายเหตุ ตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
    ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
    (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2561           
สินทรัพย์ทางการเงิน           
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็น 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 

 
6 450,354  -  450,354  -  450,354 

           

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย           
   มูลค่ายุติธรรม           
หุน้กู ้ 16 5,584,500  -  5,577,669  -  5,577,669 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 33 -  -  188,293  -  188,293 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ประเภท  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้/ สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย/สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย 
 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาเสนอซ้ือขาย
จากนายหน้า สัญญาแบบเดียวกนัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
และราคาเสนอซ้ือขายสะทอ้นลกัษณะรายการท่ีแทจ้ริงส าหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเหมือนกนั 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศ 
 

 ค านวณโดยใช้ราคาอา้งอิงตลาดหรือวิธีการค านวณมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้
และเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

เงินกูย้ืมระยะยาว  การคิดลดกระแสเงินสด 
 

33 ภำระผูกพนักับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
จา้งออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ            
   ส าหรับโครงการระหวา่งก่อสร้าง 648,811  2,597,092  -  1,273 
รวม 648,811  2,597,092  -  1,273 

        
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายใน 1 ปี 26,163  26,290  18,116  18,116 

1 - 5 ปี 47,167  63,552  2,230  20,346 

หลงัจาก 5 ปี 198,612  198,462  -  - 

รวม 271,942  288,304  20,346  38,462 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (หมายเหตุ 32) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

วงเงินกู้ยืมและ 
จ ำนวนเงินต้นคงเหลือ 

 อัตรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ
แลกเปลี่ยน 

 อัตรำดอกเบีย้จ่ำยตำม
สัญญำแลกเปลี่ยน 

 วันส้ินสุด
สัญญำ 

 

วงเงินกูย้มืจ านวน 3,730 ลา้นบาท 
และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตาม
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
2,682.75 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ 
BIBOR 3M +1.85 ต่อปี ส้ินสุด
เดือนพฤศจิกายน 2564 และ
ร้อยละ BIBOR 3M +2 ต่อปี 
ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2569 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 4.985 ต่อปี 

 27 สิงหาคม 2569 

วงเงินกูย้มืจ านวน 4,080 ลา้นบาท 
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตาม
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
1,701.77 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ
THBFIX 6M +2.7 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 4.96 ต่อปี 

 29 ตุลาคม 2569 

วงเงินกูย้มืจ านวน 11,699 ลา้นเยน 
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตาม
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
8,202.06 ลา้นเยน 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ
TIBOR 6M +1.3 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.125 ต่อปี 

 30 มิถุนายน 2579 

 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ (หมายเหตุ 32) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ 
รับตำมสัญญำ 

 สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ 
จ่ำยตำมสัญญำ 

 วันส้ินสุดสัญญำ 

4.68 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 164.44 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.64 

 25 พฤศจิกายน 2565 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ 
รับตำมสัญญำ 

 สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ 
จ่ำยตำมสัญญำ 

 วันส้ินสุดสัญญำ 

5.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 

 185.37 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2565 

4.62 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 161.33 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.35 

 15 มกราคม 2563 

7.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 260.82 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 24 กุมภาพนัธ์ 2570 

11.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 

 394.38 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2570 

 

สัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้า 
 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้า   
นครหลวง และบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นระยะเวลา 15 - 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั 
โดยกลุ่มบริษทัจะจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่คู่สญัญา ในปริมาณและราคาท่ีตกลงกนั และกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  
 

หนังสือค ้าประกัน 
 

ธนาคารในประเทศและสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทยหลายแห่งไดอ้อกหนังสือค ้าประกนั 
กลุ่มบริษทัและบริษทัให้กบัหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งและบริษทัเอกชนหลายแห่งส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้าการ     
ใช้ไฟ ซ้ือเคร่ืองจกัร และสัญญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 2,170.43 ลา้นบาท 
และ 5.40 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 1,393.53 ล้านบาท และ 10.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

สัญญาค่าที่ปรึกษา 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัค่าท่ีปรึกษาเพื่อจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ค่าท่ีปรึกษางานพฒันาโครงการ ค่าท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และค่าบริการดา้นวิศวกรรมงานศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
เป็นจ านวน 17.71 ล้านบาท และจ านวน 295.35 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2561 : เป็นจ านวน 16.59 ล้านบาท และ
จ านวน 503.52 ล้านเยน) 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สัญญาจ้างบริการ 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการวา่จา้งบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมโรงไฟฟ้าหลายฉบบักบับริษทั
หลายแห่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือเป็นจ านวน  52.66 ล้านบาท จ านวน  8.42         
ลา้นเหรียญยโูร จ านวน 22.24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ านวน 3,658.98 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2561 : จ านวน 
64.55 ล้านบาท จ านวน 9.60 ล้านเหรียญยูโร จ านวน 24.77 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ านวน 2,266.00 ล้าน
เยน) 
 

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 
 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงบอกเลิกไม่ไดก้บับริษทัหลายแห่งในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า สัญญาเช่ามีอายุ 20 ถึง 25 ปี นบัจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ด ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 กลุ่มบริษัทดังกล่าวมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 836.16 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2561 : 
877.44 ล้านเยน) 
 

34 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มใน 
บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของทุน              
ช าระแล้วจากผูถื้อหุ้นเดิม เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 บริษัทได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 780 ล้านบาท      
ส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั เป็นร้อยละ 99.99 จากเดิม ร้อยละ 67  
 
เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ทั้งหมดของบริษทั Singapore An Yang Pte. Ltd. (“An Yang”) และ Singapore Yun Yang Pte. Ltd. (“Yun Yang”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และเป็นผูถื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ านวน   
2 โครงการ ขนาดรวม 60 เมกะวตัต์ ในประเทศเวียดนาม โดยมีมูลค่าการลงทุนโครงการละ 30.30 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 60.60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 1,867.39 ลา้นบาท ในระหว่างปี 
2562 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าค่าหุน้ดงักล่าว เป็นจ านวน 559.56 ลา้นบาท  
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เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 21 เมษายน 2563 เพื่ออนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

- อนุมติัการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.136 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 1,200 ลา้นบาท ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 เมษายน 2563 
 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน  4.95 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,225.59 ลา้นบาท เป็น 
2,220.63 ลา้นบาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 19.82 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 

 

- อนุมติัการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจ านวน 6,000 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 9,000 
ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท โดยมีอายุ 1- 7 ปี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 เมษายน 2563 
 

35 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดวา่จะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมี
ผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานตา่งประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมอืทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึง
หลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผล
บงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (ก) และ (ข) ดงักล่าวขา้งตน้   
 

36 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินปี 2562 เพื่ อ
วตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2562 
ดงัน้ี 
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 2561 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั  ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั 
 ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            
ลูกหน้ีอ่ืน 405,733  (115,803)  289,930  178,642  (115,803)  62,839 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 302,917  115,803  418,720  273,071  115,803  388,874 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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