
 

 

 
 
 
 

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท กันกลุเอน็จเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน
และบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึง
ไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6333 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2565 
 
 



 31 มีนาคม      31 ธนัวาคม  31 มีนาคม      31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,362,333          1,728,926       215,783             360,006          

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะส้ันท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2,508,878          2,120,007       -                     -                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3.3, 4 1,167,972          1,465,511       181,109             185,360          

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 67,290               93,468            -                     -                 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 6 1,264,415          1,096,477       -                     -                 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 24,030               14,735            1,847                 5,131              

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                     -                  808,269             725,826          

สินคา้คงเหลือ 830,108             808,912          283,228             350,589          

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 12 733                    1,692              383                    622                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12 84,253               19,198            -                     -                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 276,171             217,890          18,900               15,619            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,586,183          7,566,816       1,509,519          1,643,153       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3.3 156,489             155,509          110,590             110,584          

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 289,584             272,953          -                     -                 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                     -                  280,125             296,125          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 383,477             374,014          397,595             397,595          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 1,492,758          1,458,672       726,678             726,178          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                  15,942,795        15,567,926     

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 5 2,037,973          1,685,056       -                     -                 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 95,268               95,268            -                     -                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 7 -                     60,000            -                     60,000            

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 55,788               55,788            3,144                 3,144              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 25,830,645        26,535,629     33,659               36,105            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3.3 530,939             543,885          53,328               47,080            

ค่าความนิยม 163,476             163,476          -                     -                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,238,359          3,300,020       9,211                 9,816              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 57,506               53,362            29,644               27,047            

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 12 281,433             53,520            -                     -                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 109,805             111,386          39,107               39,107            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,723,500        34,918,538 17,625,876        17,320,707

รวมสินทรัพย์ 42,309,683        42,485,354     19,135,395        18,963,860     

   งบการเงนิรวม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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 31 มีนาคม      31 ธนัวาคม  31 มีนาคม      31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,808,092          1,644,688       1,662,410 1,219,551       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                     -                  93,000 95,000            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3.3 1,663,001          1,681,236       212,780 381,431          

รายไดรั้บล่วงหนา้ 434,824             403,626          8,322 7,094              

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 52,312               50,920            -                     -                 

เจา้หน้ีค่าหุน้ 142,024             142,024          -                     -                 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 343,980             343,873          2,024 2,122              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 1,763,606 1,671,896       28,512 28,503            

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,799,617 2,797,531       2,799,617 2,797,531       

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด  

   ชาํระภายในหน่ึงปี 3.3 44,716               43,888            20,944 19,237            

หน้ีสินอนุพนัธ์ 12 5,337                 6,375              5,337                 6,375              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 35,172               22,870            -                     -                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 179,859             244,670          10,734               17,302            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 9,272,540          9,053,597       4,843,680          4,574,146       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 9 15,039,390        15,487,804     300,909             308,008          

หุน้กู้ 3,143,151          3,142,261       3,143,151          3,142,261       

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 17,770               17,820            894                    604                 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.3 515,046             522,807          29,146               25,073            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 269,663             256,589          -                     -                 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 113,639             110,151          62,569               61,055            

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 332,818             342,406          -                     -                 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 12 187,075             257,881          65,721               50,414            

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 618                    618                 618                    618                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,672               10,198            573                    573                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 19,631,842        20,148,535     3,603,581          3,588,606       

รวมหนีสิ้น 28,904,382        29,202,132     8,447,261          8,162,752       

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
4



 31 มีนาคม      31 ธนัวาคม  31 มีนาคม      31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

       ทุนจดทะเบียน

      (หุ้นสามัญจาํนวน 8,882,531 พันหุ้น มูลค่า 0.25 บาทต่อหุ้น) 2,220,633 2,220,633 2,220,633 2,220,633

       ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      (หุ้นสามัญจาํนวน 8,882,531 พันหุ้น มูลค่า 0.25 บาทต่อหุ้น) 2,220,633 2,220,633 2,220,633 2,220,633

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,179,473 5,179,473 5,179,473 5,179,473

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 121,792 121,792 121,792 121,792

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (467,954) (467,954) -                     -                 

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน

   ความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย 7 (222,375) (205,957) -                     -                 

กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้

            ทุนสาํรองตามกฎหมาย 222,559 222,559 222,559 222,559

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,676,099          6,172,752 2,943,677          3,056,651

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (388,624)            (121,689) -                     -                 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,341,603        13,121,609     10,688,134        10,801,108     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7 63,698               161,613 -                     -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,405,301        13,283,222     10,688,134        10,801,108     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,309,683        42,485,354     19,135,395        18,963,860     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ

(พันบาท)

บริษทั กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3.1 267,369           268,743           211,369           375,331           

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 741,429           807,177           -                  -                  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3.1 65,452             46,574             3,672               4,508               

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 370,613           407,820           -                  5,683               

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 5 344,136           210,023           -                  -                  

รายไดส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 205,583           305,402           -                  -                  

รายไดเ้งินปันผล 3.1, 7 -                  -                  21,948             1,540,711        

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                  4,198               -                  13,707             

ดอกเบ้ียรับ 3.1 1,256               1,207               7,349               18,024             

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 12 294,363           254,567           -                  2,590               

รายไดอ่ื้น 3.1 7,555               17,398             2,179               397                  

รวมรายได้ 2,297,756        2,323,109        246,517           1,960,951        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3.2 204,558           211,247           192,347           325,096           

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 472,332           444,472           -                  -                  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3.2 13,384             13,321             104                  1,182               

ตน้ทุนในการก่อสร้าง 327,108           370,237           -                  4,917               

ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 5 307,391           149,704           -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,770             9,380               1,820               5,603               

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืนๆ 3.2 197,783           201,571           75,097             84,466             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 8,798               -                  2,859               -                  

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 12 -                  -                  14,508             -                  

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                  121,079           -                  121,079           

รวมค่าใช้จ่าย 1,544,124        1,521,011        286,735           542,343           

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้

   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 7 67,590             85,890             -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 821,222           887,988           (40,218)           1,418,608        

ตน้ทุนทางการเงิน 3.2 244,311           241,587           75,353             91,058             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 576,911           646,401           (115,571)         1,327,550        

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 71,889             32,746             (2,597)             3,475               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 505,022           613,655           (112,974)         1,324,075        

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (266,935)         56,673             -                  -                  

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั (266,935)         56,673             -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (266,935)         56,673             -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 238,087           670,328           (112,974)         1,324,075        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 503,347           608,590           (112,974)         1,324,075        

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7 1,675               5,065               -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 505,022           613,655           (112,974)         1,324,075        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 236,412           665,263           (112,974)         1,324,075        

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7 1,675               5,065               -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 238,087           670,328           (112,974)         1,324,075        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 11 0.06                 0.07                 (0.01)               0.15                 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทุนจาก ผลต่างของอตัรา

การรวม การเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนความ ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ หุน้ทุน มูลค่า การควบคุม เป็นเจา้ของ ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ซื้อคืน หุน้สามญั เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ซื้อคืน จดัสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,220,633   (304,674)  5,179,473 (467,954)     (205,957)          222,559   304,674   5,781,435  (380,346)                  12,349,843    125,470         12,475,313    

รายการกบัผู้ ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

    บริษทัยอ่ยเพิ่มหุน้สามญั -              -           -            -              -                   -           -           -             -                           -                 17,934           17,934           

    รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -           -            -              -                   -           -           -             -                           -                 17,934           17,934           

รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของ

   ที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -           -            -              -                   -           -           -             -                           -                 17,934           17,934           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -              -           -            -              -                   -           -           608,590     -                           608,590         5,065             613,655         

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -              -           -            -              -                   -           -           -             56,673                     56,673           -                 56,673           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -           -            -              -                   -           -           608,590     56,673                     665,263         5,065             670,328         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 2,220,633   (304,674)  5,179,473 (467,954)     (205,957)          222,559   304,674   6,390,025  (323,673)                  13,015,106    148,469         13,163,575    

(พันบาท)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทุนจาก ผลต่างของอตัรา

การรวม การเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนความ ทุนสาํรอง จากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ มูลค่า หุน้ทุน การควบคุม เป็นเจา้ของ ตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ซื้อคืน เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 2,220,633  5,179,473 121,792      (467,954)    (205,957)         222,559   6,172,752   (121,689)                 13,121,609   161,613       13,283,222 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 7 -             -            -              -             (16,418)           -           -             -                         (16,418)         (103,582)      (120,000)     

    บริษทัยอ่ยเพิ่มหุน้สามญั -             -            -              -             -                  -           -             -                         -                3,992           3,992          

    รวมการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -            -              -             (16,418)           -           -             -                         (16,418)         (99,590)        (116,008)     
            

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ

   ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -            -              -             (16,418)           -           -             -                         (16,418)         (99,590)        (116,008)     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -             -            -              -             -                  -           503,347     -                         503,347        1,675           505,022      

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -             -            -              -             -                  -           -             (266,935)                 (266,935)       -              (266,935)     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -            -              -             -                  -           503,347     (266,935)                 236,412        1,675           238,087      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 2,220,633  5,179,473 121,792      (467,954)    (222,375)         222,559   6,676,099   (388,624)                 13,341,603   63,698         13,405,301 

บริษัท กนักุลเอน็จเินียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

 ชาํระแลว้ หุน้ทุนซื้อคืน หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,220,633         (304,674)       5,179,473      -                  222,559           304,674          2,702,480           10,325,145          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                    -                -                 -                  -                   -                  1,324,075           1,324,075            

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                -                 -                  -                   -                  -                      -                       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                -                 -                  -                   -                  1,324,075           1,324,075            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 2,220,633         (304,674)       5,179,473      -                  222,559           304,674          4,026,555           11,649,220          

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 2,220,633         -                5,179,473      121,792          222,559           -                  3,056,651           10,801,108          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                    -                -                 -                  -                   -                  (112,974)             (112,974)              

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                -                 -                  -                   -                  -                      -                       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                -                 -                  -                   -                  (112,974)             (112,974)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2,220,633         -                5,179,473      121,792          222,559           -                  2,943,677           10,688,134          

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 505,022            613,655            (112,974)           1,324,075         

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 71,889              32,746              (2,597)               3,475                

ตน้ทุนทางการเงิน 244,311            241,587            75,353              91,058              

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 385,723            375,419            7,744                7,128                

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,487                2,828                1,513                1,647                

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 9,944                16,686              (3,897)               (32)                    

(กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (294,363)           (254,567)           14,508              (2,590)               

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (55)                    (54)                    -                    (16)                    

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (67,590)             (85,890)             -                    -                    

เงินปันผลรับ -                    -                    (21,948)             (1,540,711)        

กลบัรายการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน -                    (5,193)               -                    (5,193)               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (345)                  2,406                -                    1,565                

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (287)                  630                   (173)                  -                    

กาํไรจากการจาํหน่ายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน -                    (188)                  -                    (176)                  

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                    121,079            -                    121,079            

ดอกเบ้ียรับ (1,256)               (28,916)             (7,349)               (18,024)             

856,480            1,032,228         (49,820)             (16,715)             

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (421,638)           (531,292)           -                    -                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 323,043            244,070            26,922              118,707            

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 7,071                40,967              -                    -                    

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (167,938)           73,020              -                    (5,683)               

ลูกหน้ีกรมสรรพากร (9,295)               (8,443)               3,283                (1,871)               

สินคา้คงเหลือ (20,850)             (110,958)           67,361              (34,441)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (40,100)             15,188              (2,241)               10,259              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (979)                  (2,285)               (6)                      775                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,616)               343                   -                    -                    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (42,605)             (367,635)           (165,368)           (91,954)             

รายไดรั้บล่วงหนา้ 31,198              (20,476)             1,228                (6,681)               

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 4,664                (11,472)             191                   (93)                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (64,812)             (16,563)             (6,567)               (11,066)             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,474                97                      -                    (2)                      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 454,097            336,789            (125,017)           (38,765)             

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (54,661)             (22,424)             (1,040)               (1,621)               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 399,436            314,365            (126,057)           (40,386)             

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (254,869)           (24,405)             

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในการร่วมคา้ (500)                  -                    (500)                  -                    

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 3,992                17,934              -                    -                    

เงินสดรับจากการจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    649,660            

เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน -                    1,022,174         -                    982,163            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (65,000)             (1,080,000)        -                    (1,080,000)        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (355,234)           (299,357)           (525)                  (466)                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (365)                  (3,470)               -                    (2,752)               

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 167                   3                        -                    -                    

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    62,700              1,146,769         

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (131,450)           (80,000)             

เงินปันผลรับ -                    36,010              -                    1,104,520         

ดอกเบ้ียรับ 735                   634                   7,140                9,017                

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (416,205)           (306,072)           (317,504)           2,704,506         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย

   ท่ีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (60,000)             -                    (60,000)             -                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 161,903            -                    442,170            -                    

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น -                    (2,360,917)        -                    (2,468,850)        

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (2,000)               (88,000)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 161,603            -                    -                    -                    

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (369,325)           (347,349)           (7,200)               (7,200)               

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (21,609)             (20,659)             (4,929)               (3,774)               

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (7)                      -                    (7)                      -                    

ดอกเบ้ียจ่าย (220,228)           (223,405)           (74,928)             (88,737)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (347,663)           (2,952,330)        293,106            (2,656,561)        

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (364,432)           (2,944,037)        (150,455)           7,559                

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (2,161)               (59,689)             6,232                2,245                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,728,926         4,391,925         360,006            339,674            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 1,362,333         1,388,199         215,783            349,478            

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ลูกหน้ีค่าขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,987                39                      467                   -                    

เงินปันผลคา้งรับ 21,948              -                    21,948              436,191            

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 52,312              1,470,602         -                    -                    

ซ้ือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าเงินทุน 14,140              10,719              10,709              5,612                

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้บนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ -                    1,814                -                    -                    

ตน้ทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 179                   1,916                -                    -                    

(พันบาท)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
5 ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 
6 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 1177 อาคารเพิร์ล แบงกค์อ็ก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทและบริษัทย่อย “กลุ่มบริษัท” ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า                      
การรับเหมาก่อสร้าง และลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและ
แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 
ข้อ 7 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีรายการระหว่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ท่ี เปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัในระหวา่งงวด 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.1 รายการรายไดท่ี้ส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกกำรขำย         
บริษทัยอ่ย  -  -  109,491  118,687 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  -  -  - 
รวมรำยได้จำกกำรขำย  12  -  109,491  118,687 
         

รำยได้จำกกำรให้บริกำร         
         

รำยได้ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ         
บริษทัยอ่ย  -  -  411  1,782 
บริษทัร่วม  3,250  7,049  -  - 
การร่วมคา้  4,660  5,711  -  - 
         

รำยได้บริหำรจัดกำร         
บริษทัยอ่ย  -  -  549  195 
การร่วมคา้  1,494  1,437  1,494  1,437 
         

รำยได้บริกำรอ่ืน         
การร่วมคา้  155  -  -  - 
         

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร  9,559  14,197  2,454  3,414 
         

รำยได้เงินปันผล         
บริษทัยอ่ย  -  -  -  1,504,701 
บริษทัร่วม  -  -  21,948  36,010 
รวมรำยได้เงินปันผล  -  -  21,948  1,540,711 
         

ดอกเบีย้รับ         
บริษทัยอ่ย  -  -  7,304  18,004 
รวมดอกเบีย้รับ  -  -  7,304  18,004 
 
 

        



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
รำยได้อ่ืน - ค่ำเช่ำรับ         
บริษทัยอ่ย  -  -  189  63 
รวมรำยได้อ่ืน  -  -  189  63 

 

3.2 รายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ต้นทุนขำย - ซ้ือสินค้ำและบริกำร         
บริษทัยอ่ย  -  -  56,231  84,133 
รวมต้นทุนขำย  -  -  56,231  84,133 
         

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและอ่ืนๆ         
         

ค่ำฝึกอบรมสัมมนำ         
บริษทัยอ่ย  -  -  -  52 
         

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอ่ืน         
บริษทัยอ่ย  -  -  -  1 
การร่วมคา้  -  -  76  - 
         

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและอ่ืนๆ  -  -  76  53 
         

ต้นทุนทำงกำรเงิน         
         

ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืม         
บริษทัยอ่ย  -  -  559  1,039 
         

ดอกเบีย้จ่ำย-หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  174  260  138  206 
         

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน  174  260  697  1,245 
 
 

  



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  56,966  39,334  45,674  30,373 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,349  808  946  723 

รวม  58,315  40,142  46,620  31,096 
 

3.3 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน         
บริษทัร่วม  -  55,788  -  - 
         

ซ้ือทรัพย์สิน         
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4  21  -  21 
         

ขายทรัพย์สิน         
บริษทัยอ่ย  -  -  467  37 
         

ซ้ือสินทรัพย์สิทธิการใช้         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  10,058  -  5,612 
         

ลูกหน้ีการค้า          
บริษทัยอ่ย  -  -  87,069  94,394 
บริษทัร่วม  1,108  1,586  -  - 
การร่วมคา้  334  197  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  6  -  - 
  1,442  1,789  87,069  94,394 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม  1,442  1,789  87,069  94,394 
         



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน         
บริษทัยอ่ย  -  -  6,325  7,297 
บริษทัร่วม  21,948  -  21,948  - 
การร่วมคา้  624  513  624  513 
รวม  22,572  513  28,897  7,810 
         

เงินให้กู้ยมื         
บริษทัยอ่ย         
- ส่วนท่ีหมุนเวียน  -  -  808,269  725,826 

- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  -  -  280,125  296,125 
         

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

เจ้าหน้ีการค้า         

บริษทัยอ่ย  -  -  42,382  64,043 
         

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น          

บริษทัยอ่ย  -  -  464  4,027 

การร่วมคา้  1,769  3,126  -  - 

รวม  1,769  3,126  464  4,027 
         

เจ้าหน้ีค่าสินทรัพย์         
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2  -  -  - 

         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า         
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  20,025  22,618  14,255  16,221 
         

เงนิกู้ยืม         
บริษทัยอ่ย  -  -  93,000  95,000 

 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 1,442  1,789  87,069  94,394 
กิจการอ่ืนๆ  938,419  1,237,790  59,389  72,215 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
          ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

  
(2,556) 

  
(2,556) 

  
(1,056) 

  
(1,056) 

สุทธิ  937,305  1,237,023  145,402  165,553 

         

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 22,572  513  28,897  7,810 
กิจการอ่ืนๆ  93,935  72,270  151  5,338 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  114,160  155,705  6,659  6,659 
  230,667  228,488  35,707  19,807 
         
รวม  1,167,972  1,465,511  181,109  185,360 

 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น        

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม -  (5,193)  -  (5,193) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 899,466  1,182,993  92,049  98,824 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 21,351  31,745  36,762  44,426 
3 - 6 เดือน 95  20,431  95  20,227 
6 - 12 เดือน 14,585  666  14,382  580 
มากกวา่ 12  เดือน 4,364  3,744  3,170  2,552 

 939,861  1,239,579  146,458  166,609 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2,556)  (2,556)  (1,056)  (1,056) 
สุทธิ 937,305  1,237,023  145,402  165,553 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
 

5 ลูกหนีสั้ญญำเช่ำเงินทุน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน 1 ปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระเกิน  

1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกิน 5 ปี 

 

รวม 
 (พันบาท) 
31 มีนาคม 2565  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 237,857  1,129,073  2,665,821  4,032,751 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้ (170,567)  (817,704)  (939,217)  (1,927,488) 
รวม 67,290  311,369  1,726,604  2,105,263 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
          ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธิ 67,290  311,369  1,726,604  2,105,263 
 
 
 
 
  



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน 1 ปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระเกิน  

1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกิน 5 ปี 

 

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

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

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

6 รำยได้ที่ยงัไม่เรียกช ำระ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างบวกก าไร  2,363,673  4,165,069  -        62,231 
จ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้และอ่ืนๆ  (1,099,258)  (3,068,592)  -  (62,231) 
สุทธิ  1,264,415  1,096,477  -  - 
 

7 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2565  2564 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   15,567,926  15,712,438 
จ่ายช าระค่าหุน้เพ่ิมเติม ก 254,869  24,405 
จ่ายซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ข 120,000  - 
ลดทุน  -  (770,739) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม  15,942,795  14,966,104 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    15,567,926 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก. การจ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เติมในบริษทัย่อย 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2565  2564 
  (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั กนักลุ อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั  -  23,805 
กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์เอฟอีซี  -  600 
บริษทั เค.เอน็.พี ซพัพลาย จ ากดั  30,120  - 
บริษทั กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  50,000  - 
บริษทั จี.เค.เฮมพ ์กรุ๊ป จ ากดั  165,000  - 
บริษทั กนักลุ วินด ์พาวเวอร์ 6 จ ากดั  3,000  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 7 จ ากดั  3,000  - 
บริษทั กนักลุ วินด ์พาวเวอร์ 8 จ ากดั  3,749  - 
รวม  254,869  24,405 

 

การจัดตั้งบริษทัย่อย 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั จี วินด ์พาวเวอร์ โฮลด้ิง 3 จ  ากดั และ
บริษทั จี วินด์ พาวเวอร์ โฮลด้ิง 5 จ ากดั โดยบริษทัไดถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 บริษทัไดท้ าการโอนหุ้น
สามัญทั้ งส้ินท่ีบริษัทถือในบริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จ  ากัด และบริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จ  ากัด                   
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 1.25 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ให้แก่ บริษทั จี วินด ์พาวเวอร์ 
โฮลด้ิง 3 จ  ากดั และบริษทั จี วินด์ พาวเวอร์ โฮลด้ิง 5 จ  ากดั ตามล าดบั ส่งผลให้บริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 3 
จ  ากดั และบริษทั กนักลุ วินด ์พาวเวอร์ 5 จ  ากดั ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั 

 

ข. การซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 
 

บริษทั กนักลุ อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมเติม
ในบริษทั กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั เป็นจ านวน 0.785 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25 ของทุนท่ีช าระแลว้ เดิมบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 74.99 ภายหลงัจากการโอนหุ้น
เสร็จส้ิน บริษทัจะมีส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 99.99 โดยมีมูลค่าการจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 120 
ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัวในธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วงการจดัการทรัพยสิ์น และธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
60 ลา้นบาท 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2565 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวเพ่ิมเติมจ านวน 60 ลา้นบาท มูลค่าการจ่ายซ้ือเป็นจ านวน
เงินรวมทั้ งส้ิน  120 ล้านบาท  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากัด                             
ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจ านวน 413.97 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมลดลงเป็นจ านวน 103.58 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจา้ของใน
บริษทัยอ่ยจ านวน 16.42 ลา้นบาท 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,832,685  1,565,745  1,123,773  1,123,773 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   และการร่วมคา้ 67,590  85,890  -  - 
จ่ายช าระค่าหุน้เพ่ิมเติม 500  -  500  - 
เงินปันผลรับ (21,948)  (36,010)  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน 

 
(2,592) 

  
2,719 

  
- 

  
- 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 1,876,235  1,618,344  1,124,273  1,123,773 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม   1,832,686    1,123,773 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัไดร่้วมจดัตั้งบริษทัร่วมทุน เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จ ากดั 
เพื่อลงทุนในธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลงัคา และพฒันาช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
กญัชง บริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 50 โดยเป็นการร่วมคา้ของบริษทั บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนในการร่วมคา้
ดงักล่าวเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0.5 ลา้นบาท 
 

8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร  
  (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  343,715  525 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (336,316)  (293) 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน    
22,422.28 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว (31 ธันวาคม 2564 : 22,332.06 ล้านบาท) 
 

9 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ               
กลุ่มบริษทั ไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในวงเงิน 983 ลา้นบาท และบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืม
ดงักล่าวเป็นจ านวน 129.97 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ BIBOR 1M + 2.50 ต่อปี ก าหนดช าระคืนทุกเดือนภายใน
ระยะเวลา 10 ปี และไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยาวจากวงเงินสินเช่ือเดิมท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนเงินรวม 33.26 ลา้นบาท  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 5,026.16 ลา้นบาท และ 38,967  
ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2564 : 5,427.67 ล้านบาท และ 38,967 ล้านดอง) 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าวและตอ้งด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีขนาดของกิจการ
ท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน              
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่ง
นอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 

• ส่วนงาน 1 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 2 ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 3 บริการงานรับเหมาก่อสร้าง 
• ส่วนงาน 4 บริการบ ารุงรักษา ใหเ้ช่าและอ่ืนๆ 
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและ 
สอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรขั้นตน้ในการวดัผล
การด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ี
ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ ์  ผลิตและจ าหน่าย  บริการงาน  บริการบ ารุงรักษา  ตดัรายการ   
 ส าหรับระบบไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  รับเหมาก่อสร้าง  ใหเ้ช่าและอ่ืนๆ  ระหวา่งกนั  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 267,369  268,743  1,308,448  1,322,602  370,613  407,820  48,152  46,574  -  -  1,994,582  2,045,739 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 205,528  211,268  -  -  127,243  -  12,195  13,046  (344,966)  (224,314)  -  - 
รวม 472,897  480,011  1,308,448  1,322,602  497,856  407,820  60,347  59,620  (344,966)  (224,314)  1,994,582  2,045,739 
                        

การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั                        
ไทย 472,788  479,965  952,712  974,988  497,856  407,820  60,347  59,620  (344,966)  (224,314)  1,638,737  1,698,079 
ญ่ีปุ่น -  -  196,223  205,376  -  -  -  -  -  -  196,223  205,376 
เวยีดนาม -  -  159,513  142,238  -  -  -  -  -  -  159,513  142,238 
ประเทศอื่นๆ  109  46  -  -  -  -  -  -  -  -  109  46 
รวมรำยได้ 472,897  480,011  1,308,448  1,322,602  497,856  407,820  60,347  59,620  (344,966)  (224,314)  1,994,582  2,045,739 
                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 472,897  480,011  344,136  210,023  -  -  -  -  (205,528)  (211,268)  611,505  478,766 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  964,312  1,112,579  497,856  407,820  60,347  59,620  (139,438)  (13,046)  1,383,077  1,566,973 
รวมรำยได้ 472,897  480,011  1,308,448  1,322,602  497,856  407,820  60,347  59,620  (344,966)  (224,314)  1,994,582  2,045,739 

ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน  59,636  56,535  513,369  684,262  55,054  37,583  38,066  39,417  3,684  38,961  669,809  856,758 
                        

สินทรัพย์รวมตำมส่วนงำน                        
ณ วนัที่ 31 มีนำคม / 31 ธันวำคม 1,976,686  2,157,797  36,898,960  37,140,867  2,324,655  2,257,391  1,939,998  1,780,277  (830,616)  (850,978)  42,309,683  42,485,354 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงาน  งบกำรเงินรวม  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2565  2564 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมก าไรขั้นตน้จากส่วนงานท่ีรายงาน  669,809  856,758 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     

- ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน  (454,851)  (280,739) 
- ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์  294,363  (15,508) 
- ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  67,590  85,890 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  576,911  646,401 
 

11 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค  านวณจากก าไร (ขาดทุน)
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดย
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท 505,347  608,590  (112,974)  1,324,075 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        
   -หุน้สามญัมูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 8,882,531  8,882,531  8,882,531  8,882,531 
ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคืน -        (99,044)  -      (99,044) 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก 8,882,531  8,783,487  8,882,531  8,783,487 

ก ำไรต่อ (ขำดทุน) หุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.06  0.07  (0.01)  0.15 
 

12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกลเ้คียงกับมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  

 
 

มูลค่ายติุธรรม -
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  -  84,253  -  -  84,253  -  84,253  -  84,253 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  733  -  -  733  -  733  -  733 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  281,433  -  -  281,433  -  281,433  -  281,433 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  366,419  -  -  366,419         
                   

หน้ีสินทางการเงิน                   

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  135,405  135,405  -  131,011  -  131,011 

หุน้กู ้  -  -  -  5,942,768  5,942,768  -  5,950,798  -  5,950,798 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  121,354  -  -  121,354  -  121,354  -  121,354 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  71,058  -  -  71,058  -  71,058  -  71,058 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  192,412  -  6,078,173  6,270,585         

  
 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565  

 
 

มูลค่ายติุธรรม -
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  -  383  -  -  383  -  383  -  383 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  383  -  -  383         

                   

หน้ีสินทางการเงนิ                   

หุน้กู ้  -  -  -  5,942,768  5,942,768  -  5,950,798  -  5,950,798 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  71,058  -  -  71,058  -  71,058  -  71,058 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  71,058  -  5,942,768  6,013,826         

 

 

 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็ 
เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

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

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

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

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  74,410  -  -  74,410         
                   

หน้ีสินทางการเงิน                   

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  138,670  138,670  -  134,081  -  134,081 

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

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

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

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

 

 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  -  622  -  -  622  -  622  -  622 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  622  -  -  622         

                   

หน้ีสินทางการเงนิ                   

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

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

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

 

 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 

 Swap model มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใชเ้ส้น
อตัราผลตอบแทนท่ีสงัเกตได ้

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดย
อา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน 
   และอตัราดอกเบ้ีย 

 การคิดลดกระแสเงินสดโดยใชแ้บบจ าลองโดยใชข้อ้มูลท่ีหาไดจ้ากตลาด  
   (Observable Market Data) 

 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินกูย้มืระยะยาว  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

หุน้กู ้
 
 
 

 ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน กรณีไม่มี
ราคาเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือดงักล่าวจะค านวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตามระยะเวลาเดียวกนัปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของตราสารหนีท่ี้อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

 งบกำรเงินรวม 

ตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
 (พันบาท) 
2565          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื่น          
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ตอ้งการของตลาด 19,198  65,000  -  55  84,253 
รวม 19,198  65,000  -  55  84,253 
          

2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื่น          
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ตอ้งการของตลาด 162,315  1,080,000  (1,021,986)  54  220,383 
รวม 162,315  1,080,000  (1,021,986)  54  220,383 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
 (พันบาท) 
2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื่น          
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ตอ้งการของตลาด 82,000  1,080,000  (981,987)  16  180,029 
รวม 82,000  1,080,000  (981,987)  16  180,029 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบี้ย  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

วงเงินกู้ยืมและจ ำนวนเงนิต้นคงเหลือ  
อตัรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ

แลกเปลีย่น  
อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำม
สัญญำแลกเปลีย่น  วนัส้ินสุดสัญญำ 

       

วงเงินกูย้มืจ านวน 3,730 ลา้นบาท 
 และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 
จ านวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย 1,894.10 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ 
BIBOR 3M +1.50 ต่อปี  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 4.485 ต่อปี 

 27 สิงหาคม 2569 

วงเงินกูย้มืจ านวน 2,743 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 1,960.46 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 20 ธนัวาคม 2570 

วงเงินกูย้มืจ านวน 3,583 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,132.31 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 27 มีนาคม 2574 

วงเงินกูย้มืจ านวน 4,080 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,872.32 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 – 3.53 
ต่อปี 

 29 เมษายน 2576 

วงเงินกูย้มืจ านวน 11,699 ลา้นเยน  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 7,270.08 ลา้นเยน 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ TIBOR 6M  
+1.3 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 2.126 ต่อปี 

 30 มิถุนายน 2579 

วงเงินกูย้มืจ านวน 33.93 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
ตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 30.79 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 0.68 และ 1.00 
ต่อปี 

 31 มีนาคม 2576 

วงเงินกูย้มืจ านวน 20.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
ตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 20.69

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 1.715 ต่อปี 

 31 ธนัวาคม 2574 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอัตราดอกเบี้ย  
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ ซ้ือสินทรัพยแ์ละเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย เพื่อลดผลกระทบ
ของอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

สกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ 
รับตำมสัญญำ  

สกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ 
จ่ำยตำมสัญญำ  วนัส้ินสุดสัญญำ 

1.21 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 42.49 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.64 

 25 พฤศจิกายน 2565 

1.36 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 47.64 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2565 

7.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 260.82 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 24 กมุภาพนัธ์ 2570 

11.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 

 394.38 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2570 

 
13 ภำระผูกพนักบักจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
จา้งออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ            

   ส าหรับโครงการระหว่างก่อสร้าง 58,718  44,422  -  - 
รวม 58,718  44,422  -  - 

 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค า้ประกนั  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัไดจ้ าน าหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยหลายแห่งและการร่วมคา้แห่งหน่ึงที่ถือโดยบริษทัพร้อม
กบัที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยและการร่วมคา้
ดงักล่าว พร้อมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขของสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร สัญญาเช่าท่ีดิน สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าและสิทธิในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเวียดนามเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ี
บริษัทดังกล่าวได้รับจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในวงเงินจ านวน 20,504.48 ล้านบาท จ านวน 91.66 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 11,699 ลา้นเยน และ 216,309 ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2564: จ านวน 19,358.24 ล้านบาท จ านวน 91.66 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 11,699 ล้านเยน และ 216,308.98 ล้านดอง) 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าวและตอ้งด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 
หนังสือค ้าประกนั 
 
ธนาคารในประเทศและสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทยหลายแห่งไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนั กลุ่มบริษทั
และบริษทัให้กบัหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งและบริษทัเอกชนหลายแห่งส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้า การใชไ้ฟ ซ้ือเคร่ืองจกัร 
และสัญญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นจ านวน 2,094.20 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวน 
2,044.29 ล้านบาท) 
 
สัญญาส าคญั 
 
สัญญาค่าท่ีปรึกษา 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัค่าท่ีปรึกษาเพื่อจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ค่าท่ีปรึกษางานพฒันาโครงการ ค่าท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และค่าบริการดา้นวิศวกรรมงานศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นจ านวน 5.61 
ลา้นบาท และจ านวน 241.80 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2564 : เป็นจ านวน  6.71 ล้านบาท และจ านวน 245.40 ล้านเยน) 
 
สัญญาจ้างบริการ 
 
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากการว่าจ้างบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัท                     
หลายแห่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือเป็นจ านวน  39.34 ล้านบาท จ านวน 5.89 ล้านยูโร  
จ านวน 19.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 3,707.95 ลา้นเยน และ จ านวน 30,443.57 ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2564 : 
จ านวน  46.81 ล้านบาท จ านวน 6.19 ล้านยูโร จ านวน 19.84 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 3,759.19 ล้านเยน และ 
จ านวน 32,522.14 ล้านดอง) 
 



บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้า 
 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
รวมถึงสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้าในต่างประเทศ และบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นระยะเวลา 15 - 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเน่ือง
คร้ังละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ โดยกลุ่มบริษัทจะจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญา ในปริมาณและราคาท่ีตกลงกัน                 
และกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  
 

14 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2565 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรร                      
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินสด             
ปันผลไม่เกิน 1,068 ลา้นบาท  
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