
 
 

  

 
 
 
 

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั กนักลุเอน็จเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล) ของบริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)xและบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ งบกระแส
เงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน
รวมท่ีสอบทานแลว้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก เร่ืองน้ี 

 
 
 
 
(วยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6333 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2562 
 
 



31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 833,372           892,653          354,169 273,763          

เงินลงทุนชวัคราว 5 164,790           606,089          90,532 529,906          

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสนั

   ทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 11 1,805,513        1,501,021       -                -                 

ลูกหนีการคา้ 4, 6 940,781           1,068,799       358,038 388,886          

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 7 275,569           225,176          -                -                 

ลูกหนีอนื 4 463,642           405,733          211,891        178,642          

ลูกหนีกรมสรรพากร 296,600           298,960          -                -                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                  -                 1,375,970     1,754,453       

สินคา้คงเหลือ 568,389           540,167          259,811        284,332          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,348,656        5,538,598       2,650,411     3,409,982       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาว

   ทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 11 430,149           592,004          -                -                 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                  -                 368,483        -                 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 428,217           426,853          397,595        397,595          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 1,249,992        1,078,764       708,322        576,610          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                  -                 12,899,624   12,884,624     

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอนื 304,078           302,917          273,071        273,071          

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                  -                 3,144            3,144              

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 10 22,750,192      23,018,093     71,308          74,184            

ค่าความนิยม 163,476           163,476          -                -                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,082,491        4,213,229       4,608            4,929              

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ 209,376           215,351          -                -                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 74,282             75,465            62,471          61,100            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 29,692,253      30,086,152 14,788,626 14,275,257

รวมสินทรัพย์ 35,040,909      35,624,750     17,439,037   17,685,239     

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 2,041,956        2,306,788       1,907,531 2,012,490       

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                  -                 476,810 483,631          

เจา้หนีการคา้ 4 420,464           340,647          172,231 246,919          

รายไดรั้บล่วงหนา้ 109,774           104,217          17,288 16,166            

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 4 246,884           454,768          -                -                 

เจา้หนีกรมสรรพากร 21,559             59,323            1,093            3,311              

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 4 406,866           532,590          9,678 9,617              

เจา้หนีอนื 4 367,124 315,094 139,352 119,595          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 1,536,503 1,546,995       28,493          28,444            

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 2,765,500 2,765,500       2,765,500 2,765,500       

ส่วนของหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

   ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 14,576             13,932            6,689 7,186              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 66,414 64,807            -                -                 

รวมหนีสินหมุนเวียน 7,997,620        8,504,661       5,524,665     5,692,859       

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 11 13,819,132      14,129,849     386,382        393,487          

หุน้กู้ 11 2,819,000        2,819,000       2,819,000     2,819,000       

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 4 263,648           146,051          73                 134                 

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11 17,731             18,866            5,990            7,615              

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 188,638           188,230          -                -                 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 60,536             52,889            39,417          34,690            

ประมาณการหนีสินค่ารือถอนโรงไฟฟ้า 202,802           203,979          -                -                 

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 28,943             61,177            1,257            25,327            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 17,400,430      17,620,041     3,252,119     3,280,253       

รวมหนีสิน 25,398,050      26,124,702     8,776,784     8,973,112       

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 1,854,655 1,854,655 1,854,655 1,854,655

   ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 1,854,655 1,854,655 1,854,655 1,854,655

   หุน้ทุนซือคืน (304,674)         (304,674)        -304,674 (304,674)        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,179,474 5,179,474 5,179,474 5,179,474

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 198,300 198,300 198,300        198,300          

      สาํรองหุน้ทุนซือคืน 304,674           304,674          304,674        304,674          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,674,995        2,452,440 1,429,655     1,479,522       

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3 -464,752 -464,752 -                -                 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ (396,414)         -309,605 169               176                 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,046,258        8,910,512 8,662,253     8,712,127

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 596,601           589,536 -                -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,642,859        9,500,048       8,662,253     8,712,127       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 35,040,909      35,624,750 17,439,037   17,685,239

(พันบาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 331,155           279,361           304,777           220,265           

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 555,759           295,060           -                  -                  

รายไดจ้ากการให้บริการ 4 14,701             23,377             4,171               8,858               

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 248,790           1,012,062        -                  605                  

รายไดส่้วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 294,591           88,988             -                  -                  

รายไดเ้งินปันผล 4, 8, 9 -                  -                  23,185             277,770           

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                  -                  -                  17,494             

ดอกเบียรับ 4 3,330               4,271               13,095             4,416               

รายไดอื้น 4 12,271             32,504             8,219               17,028             

รวมรายได้ 1,460,597        1,735,623        353,447           546,436           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4 243,811           182,232           238,562           148,019           

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 331,037           143,988           -                  -                  

ตน้ทุนการให้บริการ 4 7,423               14,410             1,147               7,363               

ตน้ทุนในการก่อสร้าง 4 241,358           549,309           -                  511                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,851             13,587             8,377               9,985               

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอืนๆ 4 178,805           137,714           73,920             68,611             

ค่าธรรมเนียมยกเลิกสญัญาสิทธิ

   เลือกซือขายเงินตราต่างประเทศ -                  588,109           -                  588,109           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 3,299               56,785             3,823               -                  

รวมค่าใช้จ่าย 1,016,584        1,686,134        325,829           822,598           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 8 68,341             71,487             -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 512,354           120,976           27,618             (276,162)          

ตน้ทุนทางการเงิน 4 275,021           136,744           75,336             49,842             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 237,333           (15,768)            (47,718)            (326,004)          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13 5,388               54,218             (701)                (51,549)            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 231,945           (69,986)            (47,017)            (274,455)          

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (86,207)            60,260             -                  -                  

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ

   ของเงินลงทุนเผอืขาย (551)                325                  35                    126                  

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  (42)                  -                  (42)                  -                  

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (86,800)            60,585             (7)                    126                  

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (2,917)             -                  (3,563)             -                  

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 583                  -                  713                  -                  

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,334)             -                  (2,850)             -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (89,134)            60,585             (2,857)             126                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 142,811           (9,401)             (49,874)            (274,329)          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 224,889           (108,358)          (47,017)            (274,455)          

    ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 -                  3,777               -                  -                  

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,056               34,595             -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 231,945           (69,986)            (47,017)            (274,455)          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 135,746           (47,773)            (49,874)            (274,329)          

    ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 -                  3,777               -                  -                  

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,065               34,595             -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 142,811           (9,401)             (49,874)            (274,329)          

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.03                 (0.02)               (0.01) (0.04)               

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่างจาก การเปลียนแปลง รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน การรวมธุรกิจ ผลต่างจาก ในมูลค่ายตุิธรรม ประกอบอืนของ ผูถื้อหุ้นเดิม ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ มูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร การแปลงค่า ของเงินลงทุน ส่วนของ รวมส่วนของ ก่อนการปรับ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 ตามทีรายงานในปีก่อน 1,854,655 5,179,474 198,300      2,241,132 93,622          (362,652)   20                    (362,632)       9,204,551 -                598,104    9,802,655   

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 3 -           -            -             (235,354)   -                -            -                   -                (235,354)   616,558         -            381,204      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 ปรับปรุงใหม่ 1,854,655 5,179,474 198,300      2,005,778 93,622          (362,652)   20                    (362,632)       8,969,197 616,558         598,104    10,183,859 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -           -            -             -            -                -            -                   -                -            (530,000)       (3,246)       (533,246)     

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -           -            -             -            -                -            -                   -                -            (530,000)       (3,246)       (533,246)     

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -           -            -             -            -                -            -                   -                -            (530,000)       (3,246)       (533,246)     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม่)

     กาํไร (ขาดทุน) -           -            -             (108,358)   -                -            -                   -                (108,358)   3,777            34,595      (69,986)       

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -           -            -             -            -                60,260      325                  60,585          60,585      -                -            60,585        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -           -            -             (108,358)   -                60,260      325                  60,585          (47,773)     3,777            34,595      (9,401)         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) 1,854,655 5,179,474 198,300      1,897,420 93,622          (302,392)   345                  (302,047)       8,921,424 90,335          629,453    9,641,212   

บริษทั กนักุลเอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่างจาก การเปลียนแปลง รวมองค์

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรอง การรวมธุรกิจ ผลต่างจาก ในมูลค่ายตุิธรรม ประกอบอนืของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ หุน้ทุน มูลค่า ทุนสาํรอง หุน้ทุน ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร การแปลงค่า ของเงนิลงทุน ส่วนของ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ ซือคืน หุน้สามญั ตามกฎหมาย ซือคืน จดัสรร ควบคุมเดียวกนั งบการเงนิ เผอืขาย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,854,655  (304,674) 5,179,474 198,300     304,674  2,452,440   (464,752)          (310,436)    831                  (309,605)         8,910,512  589,536     9,500,048       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -             -          -           -            -         224,889      -                   -             -                   -                  224,889     7,056         231,945          

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื -             -          -           -            -         (2,334)         -                   (86,207)      (602)                 (86,809)           (89,143)      9                (89,134)          

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -          -           -            -         222,555      -                   (86,207)      (602)                 (86,809)           135,746     7,065         142,811          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 1,854,655  (304,674) 5,179,474 198,300     304,674  2,674,995   (464,752)          (396,643)    229                  (396,414)         9,046,258  596,601     9,642,859       

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น การเปลียนแปลงใน

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง สาํรองหุ้นทุน ยงัไม่ได้ มูลค่ายติุธรรมของ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นทุนซือคืน หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ซือคืน จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,854,655         -                  5,179,474          198,300          -               1,457,643        21                         8,690,093              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                    -                  -                    -                 -               (274,455)         -                       (274,455)                

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                    -                  -                    -                 -               -                  126                       126                        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                    -                  -                    -                 -               (274,455)         126                       (274,329)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 1,854,655         -                  5,179,474          198,300          -               1,183,188        147                       8,415,764              

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,854,655         (304,674)         5,179,474          198,300          304,674        1,479,522        176                       8,712,127              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                    -                  -                    -                 -               (47,017)           -                       (47,017)                  

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                    -                  -                    -                 -               (2,850)             (7)                         (2,857)                    

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                    -                  -                    -                 -               (49,867)           (7)                         (49,874)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 1,854,655         (304,674)         5,179,474          198,300          304,674        1,429,655        169                       8,662,253              

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน)

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 231,945           (69,986)           (47,017)           (274,455)         

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 5,388               54,218             (701)                (51,549)           

ตน้ทุนทางการเงิน 275,021           136,744           75,336             49,842             

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 253,952           126,815           3,481               3,231               

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 5,113               1,868               1,539               1,166               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 3,173               (77,631)           5,686               (2,128)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (68,341)           (71,487)           -                  -                  

ผลประโยชนรั์บจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครืองจกัรเพือการลงทุน (7,547)             (9,021)             (7,547)             (9,021)             

เงินปันผลรับ -                  -                  (23,185)           (277,770)         

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้ 4,342               645                  2,047               -                  

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 29,876             (15)                  (25)                  (15)                  

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (661)                (1,009)             (564)                (973)                

ดอกเบียรับ (3,330)             (4,271)             (13,095)           (4,416)             

728,931           86,870             (4,045)             (566,088)         

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (177,791)         (378,616)         -                  -                  

ลูกหนีการคา้ 128,018           (624,190)         30,848             16,418             

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ (50,393)           186,206           -                  12,149             

ลูกหนีอืน (17,095)           (72,851)           (4,858)             (23,858)           

ลูกหนีกรมสรรพากร 2,360               33,598             -                  -                  

สินคา้คงเหลือ (32,564)           (24,517)           22,474             (21,705)           

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน (1,161)             (15,410)           -                  -                  

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ 2,237               1,947               -                  -                  

เจา้หนีการคา้ 79,976             (35,694)           (74,850)           (103,452)         

รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,557               (95,375)           1,121               (4,587)             

เจา้หนีกรมสรรพากร (37,764)           (11,977)           (2,218)             (639)                

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 23,915             230,099           -                  (8)                    

เจา้หนีอืน 45,342             393,366           (15,156)           298,714           

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (375)                -                  (375)                -                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (32,234)           7,439               1                      (14,623)           

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 666,959           (319,105)         (47,058)           (407,679)         

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (8,698)             (22,322)           (2,839)             (1,976)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 658,261           (341,427)         (49,897)           (409,655)         

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพิมทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  (15,000)           (240,317)         

เงินสดจ่ายเพิมทุนในการร่วมคา้ (131,712)         -                  (131,712)         -                  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 494,990           600,035           439,973           560,000           

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชวัคราว (53,580)           (50,000)           -                  (50,000)           

ผลประโยชนรั์บจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครืองจกัรเพือการลงทุน 7,744               8,583               7,744               8,583               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (312,074)         (2,392,189)      (478)                (9,905)             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,895)             (161,421)         (36)                  (191)                

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 73,476             116                  231                  116                  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,062             -                  -                  -                  

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  421,390           13,700             25,806             

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  (3,700)             (90,000)           

เงินปันผลรับ -                  -                  -                  50,000             

ดอกเบียรับ 4,348               40,828             10,555             10,304             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 90,359             (1,532,658)      321,277           264,396           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนั -                  507,253           -                  473,870           

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะสนั (264,583)         -                  (104,570)         -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                  2,523,245        -                  -                  

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (300,469)         (134,904)         (7,200)             -                  

เงินสดทีผูเ้ช่าจา่ยเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน (4,306)             (4,167)             (2,122)             (1,996)             

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                  (530,000)         -                  -                  

ดอกเบียจ่าย (220,383)         (149,501)         (64,350)           (38,463)           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (789,741)         2,211,926        (178,242)         433,411           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (41,121)           337,841           93,138             288,152           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (18,160)           (5,729)             (12,732)           (13,527)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 892,653           1,158,017        273,763           240,329           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 833,372           1,490,129        354,169           514,954           

รายการทไีม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งรับ 138,988           24,366             138,988           227,770           

ลูกหนีค่าขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                  -                  24                    -                  

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                  1,275,968        -                  4,687               

ตน้ทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                  16,612             -                  -                  

เงินปันผลคา้งจ่าย -                  3,246               -                  -                  

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินลงทุนชัว่คราว 
6 ลูกหน้ีการคา้ 

7 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 
8 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 ส่วนงานด าเนินงาน 
13 ภาษีเงินได ้
14 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
19 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1177 อาคารเพิร์ล แบงกค์อ็ก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั กนักุล กรุ๊พ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 49.79) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย ผูถื้อหุน้หลกัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ ตระกลูด ารงปิยวฒ์ิุ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า การรับเหมาก่อสร้าง และลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า รายละเอียดของบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อม ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

   ถือหุ้นร้อยละ 
  ประเทศที ่ 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจดัตั้ง 2562 2561 

บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์  ไทย 99.99 99.99 
    ส าหรับระบบไฟฟ้า    
บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบล้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์  ไทย 99.99 99.99 
    ส าหรับระบบไฟฟ้า    
บริษทั เค.เอน็.พี.ซพัพลาย จ ากดั น าเขา้-ส่งออกและจ าหน่าย ไทย 99.99 99.99 
    อุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า    
บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.99 99.99 
    ไฟฟ้า    
     
     



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   ถือหุ้นร้อยละ 
  ประเทศที ่ 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจดัตั้ง 2562 2561 
บริษทั พฒันาพลงังานลม จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.99 99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.99 99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.99 99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั กนักลุ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ใหบ้ริการฝึกอบรม ไทย 99.97 99.97 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.99 99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99 99.99 
   จ ากดั     
บริษทั กนักลุ โซลาร์ คอมมูนิต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.99 99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ยี่  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.99 99.99 
   จ ากดั    ไฟฟ้า    
บริษทั โคราชวินดเ์อน็เนอร์ยี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.99 99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั กนักลุ เอน็เนอร์จี โซลูชัน่ แอนด ์  
   ไลทต้ิ์ง จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
   ประหยดัพลงังาน 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 74.90 74.90 
บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ยี่ ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 67.00 67.00 
   จ ากดั     
บริษทั อีโค่ ไทยเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 51.00 51.00 
    ไฟฟ้า    
บริษทั กนักลุ ไบโอเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 99.94 99.94 
    ไฟฟ้า    
Gunkul International (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอ่ืน มอริเชียส 100.00 100.00 
     



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   ถือหุ้นร้อยละ 
  ประเทศที ่ 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจดัตั้ง 2562 2561 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย  99.99  99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 48.98 48.98 
    ไฟฟ้า    
บริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์จีพีดี  
   จ ากดั 

รับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99 - 

บริษทัย่อยทางอ้อม     
บริษทั รางเงิน โซลูชัน่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 67.00 67.00 
    ไฟฟ้า    

บริษทั เอาทโ์กรว ์เอ จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 74.90 74.90 
    ไฟฟ้า    
บริษทั เอาทโ์กรว ์ดี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 74.90 74.90 
    ไฟฟ้า    

บริษทั เอาทโ์กรว ์อี จ ากดั(1) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย 74.90 74.90 
    ไฟฟ้า    
Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Gunkul Myanmar Power (Hlawga)  ลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
   Pte. Ltd.     
Gunkul Myanmar Central Power 1 ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน พม่า 51.00 51.00 
   Company Limited    ไฟฟ้า    
Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 
    ไฟฟ้า    
Kimitsu Mega Solar Godo Kaisa ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 
    ไฟฟ้า    
Future Asset Management Kabushiki  บริหารจดัการสินทรัพย ์ ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 
   Kaisha     
GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 
    ไฟฟ้า    
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   ถือหุ้นร้อยละ 
  ประเทศที ่ 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจดัตั้ง 2562 2561 
East Japan Solar 13 Godo Kaisha ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ญ่ีปุ่น 100.00 100.00 
    ไฟฟ้า    
บริษทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย  99.99  99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน ไทย  99.99  99.99 
    ไฟฟ้า    
บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล  

   จ ากดั(2) 

รับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99 99.99 

 

(1) อยู่ในระหว่างการช าระบญัชี 
(2) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2561)                     
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562        
ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั  
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กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) มาถือ
ปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ
การควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18   
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมี
นัยส าคัญไปให้กับผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือ
มีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น  
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดต้ามประเภทส่วนงานและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดข้องแต่ละประเภท สรุปไดด้งัน้ี  
 
ประเภทส่วนงำน จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ 
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
บริการงานรับเหมาก่อสร้าง ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
บริการบ ารุงรักษา ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
 

การรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัตาม TFRS 15 ไม่ไดมี้ขอ้แตกต่างจากการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี

เดิมของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ัง

แรก 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั

มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17 
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(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้เร่ืองการรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 ท่ี กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก  
 
การวดัมูลค่ายติุธรรม   
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา กลุ่มผูป้ระเมิน        
ไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ข้อมลูระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั  
 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 บริษทั กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือ
หุน้สามญั ร้อยละ 99.99 ของบริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ใน
ล าดบัสูงสุดเดียวกนัทั้งก่อนและหลงัวนัซ้ือธุรกิจ เป็นจ านวนเงิน 618 ลา้นบาท  
 
ทั้งน้ี งบการเงินรวมไดถู้กจดัท าข้ึนตามเกณฑก์ารรวมธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยสินทรัพยสุ์ทธิและ
ส่วนไดเ้สียของบริษทัดงักล่าวท่ีถูกซ้ือจะบนัทึกด้วยมูลค่าตามบญัชี ตามวิธีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนไดเ้สีย
(similar to pooling of interests) โดยผลต่างระหว่างค่าตอบแทนตามสัญญากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ไดแ้สดงเป็น “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั”  
 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวมท่ีแสดงเปรียบเทียบอยู่ในขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลน้ีไดมี้การปรับปรุงใหม่ โดยผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั สรุปไดด้งัน้ี 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561 

 ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวแ้ลว้ 

 ผลกระทบรายการ
ปรับปรุง 

 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
รายได้      
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 961,138  50,924  1,012,062 
ดอกเบ้ียรับ 1,319  2,952  4,271 
อ่ืนๆ 719,947  (657)  719,290 
รวมรำยได้ 1,682,404  53,219  1,735,623 
      

ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทุนในการก่อสร้าง 510,109  39,200  549,309 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,278  2,309  13,587 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืนๆ 131,813  5,901  137,714 
อ่ืนๆ 986,328  (804)  985,524 
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,639,528  46,606  1,686,134 
      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 71,487  -  71,487 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 114,363  6,613  120,976 
ตน้ทุนทางการเงิน 136,041  703  136,744 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ (21,678)  5,910  (15,768) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 52,840  1,378  54,218 
ก ำไร (ขำดทุน) ทุนส ำหรับงวด (74,518)  4,532  (69,986) 
      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษ ี 60,585  -  60,585 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (13,933)  4,532  (9,401) 
      
      
      
      



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561 

 ตามท่ีเคยเสนอ
รายงานไวแ้ลว้ 

 ผลกระทบรายการ
ปรับปรุง 

 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (109,113)  755  (108,358) 
ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -  3,777  3,777 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 34,595  -  34,595 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (74,518)  4,532  (69,986) 
      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (48,528)  755  (47,773) 
ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -  3,777  3,777 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 34,595  -  34,595 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (13,933)  4,532  (9,401) 
      

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) (0.02)  -  (0.02) 

 
 งบกำรเงนิรวม 
 ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวแ้ลว้ 
 ผลกระทบรายการ

ปรับปรุง 
 

 
ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 
งบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดอืน 
   ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561      
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (189,056)  (152,371)  (341,427) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,177,071)  644,413  (1,532,658) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,722,817  (510,891)  2,211,926 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 356,690  (18,849)  337,841 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด 
   และรายการเทียบเท่าเงินสด (5,729)  -  (5,729) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,048,230  109,787  1,158,017 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 มนีำคม 1,399,191  90,938  1,490,129 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั     
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน     
มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั กนักลุ กรุ๊พ จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบล้ี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เค.เอน็.พี.ซพัพลาย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั พฒันาพลงังานลม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ คอมมูนิต้ี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยาม กนักุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคราชวินดเ์อน็เนอร์ยี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ เอน็เนอร์จี โซลูชัน่ แอนด ์ไลทต้ิ์ง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อีโค่ ไทยเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั กนักลุ ไบโอเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Gunkul International (Mauritius) มอริเชียส เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์จีพีดี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
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. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

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 ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

Future Asset Management Kabushiki Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

East Japan Solar 13 Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

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

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

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

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

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

บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั ไทย เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 1 จ ากดั ไทย เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 3 จ ากดั ไทย เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 6 จ ากดั ไทย เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 17 จ ากดั ไทย เป็นการร่วมคา้ 
Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. มาเลเซีย เป็นการร่วมคา้ 
กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์เอฟอีซี ไทย เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั กนักลุ เทรดด้ิง แอนด ์เอเยนซ่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
กิจการร่วมคา้ เอฟอีซี แอนด ์เอสเอซี ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เอม็.ซพัพลาย แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง (2000) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 4 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 8 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 9 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 10 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 13 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ปราณบุรี บูเลอการ์ด จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั นพกลุ จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั กนักลุมารีนไลน ์จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั ทองหล่อ 9 จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
บริษทั กลุนที จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยญาติสนิทกรรมการ 
บริษทั กรีน ฟิลด ์เอน็เนอร์จี จ ากดั ไทย ถือหุน้โดยญาติสนิทกรรมการ 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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  

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหาร
หรือไม่) 

 

(1) ช าระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2561 
(2) อยู่ในระหว่างการช าระบญัชี 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซ้ือขายสินคา้ ราคาทุนบวกร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 30 
การใหบ้ริการ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราท่ีกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
ค่าเช่า ใกลเ้คียงกบัราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ซ้ือ-ขายทรัพยสิ์น ราคาตามบญัชี 
ค่าก่อสร้างระหวา่งกนั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งัน้ี    
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  14,226  1,658 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  392  392 
รายไดบ้ริหารจดัการ -  -  1,357  2,354 
รายไดค่้าเช่า -  -  63  63 
รายไดอ่ื้น -  -  -  161 
ดอกเบ้ียรับ -  -  12,110  4,167 
รายไดเ้งินปันผล -  -  -  253,404 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  101,503  94,110 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  926  - 
ค่าฝึกอบรมสมัมนา -  -  325  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ -  -  -  230 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  -  49 
ขายทรัพยสิ์น -  -  25  116 

        

บริษทัร่วม        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,645  13,044  -  507 
รายไดเ้งินปันผล 21,575  24,366  21,575  24,366 

        

กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,467  7,864  -  6,083 
ค่าฝึกอบรมสมัมนา 5  -  -  - 
รายไดบ้ริหารจดัการ 1,329  1,288  1,329  1,288 
รายไดเ้งินปันผล 1,610  -  1,610  - 
        



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
รายไดจ้ากการขาย -  11  -  11 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7  -  -  - 
ซ้ือสินคา้และบริการ 10  -  10  - 
ค่าเช่าส านกังานและโกดงั 1,988  2,694  1,610  1,890 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ  
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคัญน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพนัผลประโยชน ์
โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และค่าตอบแทนกรรมการ  
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 

   (ปรับปรุงใหม่)     
 (พันบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 24,237  22,693  19,915  18,716 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 771  649  695  555 
รวม 25,008  23,342  20,610  19,271 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

        

บริษทัย่อย        
บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบล้ี จ ากดั -  -  2,055  953 
บริษทั กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั -  -  146,178  133,271 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ คอมมูนิต้ี จ ากดั -  -  32  3,205 
บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ ากดั -  -  -  211 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั -  -  -  3,328 
บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั -  -  144  2,799 
        

บริษทัร่วม        
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั 2,139  1,586  -  - 

        

กำรร่วมค้ำ        
บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 5,355  3,424  -  - 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์  
   รูฟ 1 จ ากดั 

 
52 

  
52 

  
- 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์  
   รูฟ 3 จ ากดั 

 
68 

  
68 

  
- 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์  
   รูฟ 6 จ ากดั 

 
68 

  
68 

  
- 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์  
   รูฟ 17 จ ากดั 

 
82 

  
82 

  
- 

  
- 

        
        
        



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั กนักลุ เทรดด้ิง แอนด ์เอเยนซ่ี จ ากดั 2  -  -  - 
รวม 7,766  5,280  148,409  143,767 
        
ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

        

บริษทัย่อย 
       

บริษทั จี.เค.แอสแซมบล้ี จ ากดั -  -  528  28 
บริษทั เค.เอน็.พี.ซพัพลาย จ ากดั -  -  -  1 
บริษทั กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั -  -  605  362 
บริษทั กนักลุ เอน็เนอร์จี โซลูชัน่ แอนด ์  
   ไลทต้ิ์ง จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
4,241 

  
3,853 

บริษทั รางเงิน โซลูชัน่ จ ากดั -  -  449  449 
บริษทั อีโค่ ไทยเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั -  -  35  33 
บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ ากดั -  -  260  203 
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั -  -  1,229  7,328 
บริษทั โคราชวินดเ์อน็เนอร์ยี่ จ  ากดั -  -  12,400  5,437 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั -  -  26  39 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จ ากดั -  -  2  2 
บริษทั จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จ ากดั -  -  13  876 
บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั -  -  -  23 
บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั -  -  931  108 
บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั -  -  23  1 
        

บริษทัร่วม        
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั 137,380  115,804  137,380  115,804 
        
        



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 474  456  474  456 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์  
   รูฟ 1 จ ากดั 

 
144 

  
- 

  
144 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์  
   รูฟ 3 จ ากดั 

 
363 

  
- 

  
363 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์  
   รูฟ 6 จ ากดั 

 
363 

  
- 

  
363 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์  
   รูฟ 17 จ ากดั 

 
740 

  
- 

  
740 

  
- 

        

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั กนักลุ เทรดด้ิง แอนด ์เอเยนซ่ี จ ากดั - - 32  - - 32 
รวม 139,464  116,292  160,206  135,035 

 
เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ส่วนที่หมนุเวียน        
บริษทัย่อย        
บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั 3.00  3.00  43,828  43,828 
บริษทั กนักลุ เอน็เนอร์จี โซลูชัน่ แอนด ์  
   ไลทต้ิ์ง จ ากดั 

 
2.62 - 3.13 

  
2.62 - 3.13 

  
54,000 

  
54,000 

บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั 3.73  3.73  20,000  388,483 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทั โคราช วินดเ์อน็เนอร์ยี่ จ  ากดั  2.57 - 2.98  2.57 - 2.98  1,069,067  1,069,067 
บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล  
   จ ากดั 

 
- 

  
2.51 

  
- 

  
10,000 

บริษทั กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
   จ ากดั 

 
2.57 

  
2.57 

  
57,075 

  
57,075 

บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั 2.49  2.49  132,000  132,000 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน     1,375,970  1,754,453 
        

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
บริษทัย่อย        
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั 3.73  -  368,483  - 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     368,483  - 

รวม     1,744,453  1,754,453 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

      งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,754,453              556,808 
เพ่ิมข้ึน 3,700                90,000 
ลดลง (13,700)  (25,806) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 1,744,453  621,002 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   1,754,453 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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      งบกำรเงนิรวม     งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
  

บริษทัย่อย        
บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบล้ี จ ากดั -  -  19,378  50,967 
บริษทั จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จ ากดั -  -  65,031  127,692 
บริษทั กนักลุ เอน็เนอร์จี โซลูชัน่ แอนด ์  
   ไลทต้ิ์ง จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
- 

  
13 

บริษทั กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
   จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
109 

  
- 

รวม -  -  84,518  178,672 
        

เจ้าหนีอ้ื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
        

บริษทัย่อย        
บริษทั กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั -  -  1  - 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั -  -  1,171  808 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั -  -  1,574  1,012 
บริษทั กนักลุ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั -  -  129  - 
บริษทั เอน็เค พาวเวอร์โซล่าร์ จ ากดั -  -  396  - 
        

บริษทัร่วม        

บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั 1,738  -  -  - 
        

กำรร่วมค้ำ        
บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 7,535  6,133  -  - 
        

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั กนักลุ เทรดด้ิง แอนด ์เอเยนซ่ี จ ากดั 10  -  10  - 
รวม 9,283  6,133  3,281  1,820 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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      งบกำรเงนิรวม     งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - บริษทัย่อย        
        

บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั -  -  1,763  1,763 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

  อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย         
Gunkul International (Mauritius)  -  -  342,810  349,631 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ ากดั  2.73  2.73  54,000  54,000 
บริษทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั  2.85  2.85  80,000  80,000 
รวม      476,810  483,631 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 483,631   352,122 
ลดลง (6,821)  (15,446) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 476,810  336,676 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   483,631 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
สัญญาเช่า / เช่าช่วงที่ดนิ อาคารและส่ิงปลกูสร้าง  
 
บริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบับริษทัย่อยเป็นระยะเวลา 26 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน
2582 โดยบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
บริษทัและบริษทัย่อยหลายแห่งมีสัญญาเช่าท่ีดิน เช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
หลายแห่ง สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 2-3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุได ้โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่า
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสญัญาเช่า/เช่าช่วง ท่ีดิน อาคาร พ้ืนท่ีอาคารและพ้ืนท่ีหลงัคากบับริษทัยอ่ยในกลุ่ม
กิจการ สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 26 ปี  ซ่ึงสามารถต่ออายุได ้โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระตอ้งจ่าย
ค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาจา้งบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบบักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา สญัญาจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2566 
 
สัญญาบริการ  
 
การร่วมคา้และบริษทัย่อยมีสัญญาบริการดา้นการจดัการหลายฉบบักบับริษทั สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 5 ปี ซ่ึง
สามารถต่ออายุได ้โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2563 ถึง
เดือนธนัวาคม 2565 
 
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
 
บริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างกบักบับริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ โดยบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าจา้ง
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

36 
 

สัญญาบริหารสินทรัพย์ 
 

บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นส่ีแห่งมีสัญญาบริหารสินทรัพยก์บับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น สัญญา
เหล่าน้ีมีระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ด ้สญัญาจะส้ินสุดในระหวา่งเดือน
เมษายน 2581 ถึงเดือน ธนัวาคม 2584 โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 

5 เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ตัว๋แลกเงิน  49,893  79,551  49,892  79,552 
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็น 
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

  
114,897 

  
526,538 

  
40,640 

  
450,354 

รวม  164,790  606,089  90,532  529,906 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ี
อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2562  2561  2562  2561 
   (ปรับปรุงใหม่)     
 (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว 
หลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 526,538  605,020  450,354  550,021 
ซ้ือระหวา่งงวด 53,581  50,000  -  50,000 
ขายระหวา่งงวด (464,671)  (559,027)  (409,749)  (559,027) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (551)  325  35  126 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 114,897  96,318  40,640  41,120 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   526,538    450,354 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 7,766  5,280  148,409  143,767 
กิจการอ่ืนๆ  933,911  1,064,415  210,525  246,015 
รวม  941,677  1,069,695  358,934  389,782 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (896)  (896)  (896)  (896) 
สุทธิ  940,781  1,068,799  358,038  388,886 

 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ        
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม -  -  -  - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 7,766  5,280  15,133  74,971 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  64,480  68,796 
3 - 6 เดือน -  -  68,796  - 

 7,766  5,280  148,409  143,767 
        

        

        

        



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 771,606  858,189  158,350  194,164 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 96,619  161,077  36,334  37,880 
3 - 6 เดือน 21,975  31,679  3,079  994 
6 - 12 เดือน 30,756  773  23  487 
มากกวา่ 12  เดือน 12,955  12,697  12,739  12,490 

 933,911  1,064,415  210,525  246,015 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (896)  (896)  (896)  (896) 
 933,015  1,063,519  209,629  245,119 

สุทธิ 940,781  1,068,799  358,038  388,886 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
 

7 รำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนงานก่อสร้างบวกก าไร  901,140  4,146,369  -  90,116 
จ านวนท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้  (625,571)  (3,921,193)  -  (90,116) 
สุทธิ  275,569  225,176  -  - 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,505,617  1,386,640  974,205  917,645 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   และการร่วมคา้ 68,341  71,487  -  - 
จ่ายช าระค่าหุน้เพ่ิมเติม 131,712  -  131,712  - 
เงินปันผลรับ (23,185)  (24,366)  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน 

 
(4,276) 

  
- 

  
- 

  
- 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 1,678,209  1,433,761  1,105,917  917,645 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   1,505,617    974,205 

 
การจ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เติมในการร่วมค้า 
 
Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นบุริมสิทธิเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน            
16.8 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 131.7 ลา้นบาท  



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 
 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 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  428,217  426,853  21,575  24,366 
         397,595  397,595  428,217  426,853  21,575  24,366 
                    

การร่วมค้า                    
บริษทั กนักุล ชูบุ พาวเวอร์เจน   
   จ  ากดั 

 
51.00 

  
51.00 

  
992,000 

  
992,000 

   
505,920 

   
505,920 

  
1,060,130 

  
1,014,184 

  
- 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 
   โซล่าร์รูฟ 1 จ  ากดั 

 
25.01 

  
25.01 

  
11,500 

  
11,500 

  
2,876 

  
2,876 

  
1,661 

  
1,720 

  
144 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 
   โซล่าร์รูฟ 3 จ  ากดั 

 
25.01 

  
25.01 

  
14,500 

  
14,500 

  
3,626 

  
3,626 

  
2,539 

  
2,745 

  
363 

  
- 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 
   โซล่าร์รูฟ 6 จ  ากดั 

 
25.01 

  
25.01 

  
14,500 

  
14,500 

  
3,626 

  
3,626 

  
2,518 

  
2,721 

  
363 

  
- 

                    
                    



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 
   โซล่าร์รูฟ 17 จ  ากดั 

 
25.01 

  
25.01 

  
16,000 

  
16,000 

  
4,002 

  
4,002 

  
1,500 

  
2,125 

  
740 

  
- 

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 70.00  70.00  4,035  4,035  188,272  56,560  181,644  55,269  -  - 

         708,322  576,610  1,249,992  1,078,764  1,610  - 

รวม         1,105,917  974,205  1,678,209  1,505,617  23,185  24,366 

                    



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 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  21,575  24,366 
         397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  21,575  24,366 

การร่วมค้า                          
บริษทั กนักุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 51.00  51.00  992,000  992,000  505,920  505,920  -  -  505,920  505,920  -  - 
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  - 

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  - 

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  - 

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  - 

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 70.00  70.00  4,305  4,305  188,272  56,560  -  -  188,272  56,560  -  - 
         708,322  576,610  -  -  708,322  576,610  1,610  - 

รวม         1,105,917  974,205  -  -  1,105,917  974,205  23,185  24,366 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562  2561 
  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   12,884,624  12,272,402 
จ่ายช าระค่าหุน้เพ่ิมเติม  15,000  240,317 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  12,899,624  12,512,719 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    12,884,624 

 
การจ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เติมในบริษทัย่อย 
 
บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามญัเพ่ิมเติมเป็นจ านวน            
5 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 125 ลา้นบาท 
 
บริษทั กจิการร่วมค้า จเีคอี แอนด์ จพีดี ีจ ากดั 

 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์จีพีดี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย ร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท โดยบริษทั กนักุล พาวเวอร์       
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จ ากัด            
อีกร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์     
จีพีดี จ ากดั จึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความ          
 เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (%) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                       
บริษทั จี.เค.พาวเวอร์โปรดกัส์ จ  ากดั 100.00  100.00 100,000  100,000  80,425  80,425  -  -  80,425  80,425  -  - 
บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบล้ี จ  ากดั 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 100.00  100.00 50,000  50,000  41,408  41,408  -  -  41,408  41,408  -  - 
บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ  ากดั 100.00  100.00 1,485,000  1,485,000  1,916,500  1,916,500  -  -  1,916,500  1,916,500  -  - 
บริษทั พฒันาพลงังานลม จ ากดั 100.00  100.00 1,575,000  1,575,000  2,226,150  2,226,150  -  -  2,226,150  2,226,150  -   200,025 
บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ  ากดั 100.00  100.00 2,600  2,600  40,854  40,854  -  -  40,854  40,854  -  - 
บริษทั กนักุล โซลาร์ รูฟ 1 จ  ากดั 100.00  100.00 21,000  21,000  21,000  21,000  -  -  21,000  21,000  -  - 
บริษทั กนักุล เทรนน่ิง เซ็นเตอร์    
   จ ากดั 

 
100.00 

  
100.00 

 
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

  
1,000 

  
1,000 

 
- 

 
- 

บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี  
   จ ากดั 

 
100.00 

  
100.00 

 
140,300 

  
140,300 

  
140,300 

  
140,300 

 
- 

 
- 

  
140,300 

  
140,300 

 
- 

 
- 

บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ  ากดั 100.00  100.00 125,000  120,000  125,000  120,000  -  -  125,000  120,000  -  - 
บริษทั กนักุล พาวเวอร์ 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ  ากดั 

 
100.00 

  
100.00 

 
300,000 

  
300,000 

  
300,000 

  
300,000 

 
- 

 
- 

  
300,000 

  
300,000 

 
- 

 
- 

บริษทั กนักุล โซลาร์ คอมมูนิต้ี  
   จ ากดั 

 
100.00 

  
100.00 10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
-  - 

 
10,000 

 
10,000 

 
- 

 
- 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความ          
 เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (%) (พันบาท) 
บริษทั สยาม กนักุล โซลาร์  
   เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 

 
100.00 

  
100.00 40,900 

 
40,900 

 
40,899 

 
40,899 

 
-  - 

 
40,899 

 
40,899 

 
-  - 

บริษทั โคราชวินดเ์อน็เนอร์ย ีจ  ากดั 100.00  100.00 1,017,138  1,017,138  1,448,887  1,448,887  -  -  1,448,887  1,448,887  -  - 
บริษทั กนักุล เอน็เนอร์จี โซลูชัน่  
   แอนด ์ไลทต้ิ์ง จ  ากดั 

 
100.00 

  
100.00 40,600 

 
40,600 

 
40,600 

 
40,600 

 
-  - 

 
40,600 

 
40,600 

 
-  - 

บริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 74.90  74.90 34,300  34,300  25,690  25,690  -  -  25,690  25,690  -  - 
บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ  
   เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

 
67.00 

  
67.00 1,564,000 

 
1,564,000 

 
1,088,576 

 
1,088,576 

 
-  - 

 
1,088,576 

 
1,088,576 

 
-  - 

บริษทั อีโค่ ไทยเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 51.00  51.00 76,500  76,500  42,015  42,015  -  -  42,015  42,015  -  3,379 
บริษทั กนักุล ไบโอเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 100.00  100.00 499  499  499  499  -  -  499  499  -  - 
Gunkul International (Mauritius) 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 100.00  100.00 179,250  179,250  179,250  179,250  -  -  179,250  179,250  -  - 
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ  ากดั 100.00  100.00 980  980  216,938  216,938  -  -  216,938  216,938  -  - 
บริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด์ 
   จีพีดี จ  ากดั 

 
50.00 

  
- 

 
20,000 

 
-  

 
10,000  - 

 
-  - 

  
10,000  - 

 
-  - 

รวม        12,899,624  12,884,624  -  -  12,899,624  12,884,624  -  253,404 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

     (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 

อาคาร ส่วนปรับปรุงและระบบสาธารณูปโภค 1,317  (50)  115,592  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 68,335  (51,706)  4,674,811  - 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,702  (958)  6,291  (54) 
ยานพาหนะ 4,386  (223)  91  (46) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 84,769  (52,840)  2,329,700  (4,788,750) 
รวม 162,509  (105,777)  7,126,485  (4,788,850) 

  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561 
 
 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  556  - 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 478  (7)  6,144  (54) 
ยานพาหนะ -  (223)  92  (46) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -  -  7,800  - 
รวม 478  (230)  14,592  (100) 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ
จ านวน 20,475.05 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว (31 ธันวาคม 2561 : 20,757 ล้านบาท) 
 

11 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,047,124  2,309,304  1,912,699  2,015,006 
หัก ส่วนลดท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (5,168)  (2,516)  (5,168)  (2,516) 
 2,041,956  2,306,788  1,907,531  2,012,490 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,555,706  1,575,314  28,800  28,800 
หัก  ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืมท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (19,203)  (28,319)  (307)  (356) 
 1,536,503  1,546,995  28,493  28,444 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,765,500  2,765,500  2,765,500  2,765,500 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ี        
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14,576  13,932  6,689  7,186 
รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ส่วนที่หมุนเวยีน 6,358,535  6,633,215  4,708,213  4,813,620 

        
        
        
        
        



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 13,961,842  14,283,463  388,800  396,000 
หัก  ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืมท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (142,710)  (153,614)  (2,418)  (2,513) 
 13,819,132  14,129,849  386,382  393,487 
        

หุน้กู ้- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,819,000  2,819,000  2,819,000  2,819,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17,731  18,866  5,990  7,615 
รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้        
   ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 16,655,863  16,967,715  3,211,372  3,220,102 

รวม 23,014,398  23,600,930  7,919,585  8,033,722 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียอยู่ระหว่างร้อยละ 2.20 ถึง 
4.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 2.20 ถึงร้อยละ 4.50 ต่อปี) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดจ้ าน าหุ้นสามญัของบริษทัย่อยหลายแห่งและการร่วมคา้แห่งหน่ึงที่ถือโดย
บริษทัพร้อมกบัท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยและการร่วม
คา้ดงักล่าว พร้อมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัดงักล่าวไดรั้บจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง
ในวงเงินจ านวน 18,095.45 ล้านบาท จ านวน  220 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ านวน 11,699 ล้านเยน                  
(31 ธันวาคม 2561: จ านวน 18,095.45 ล้านบาท จ านวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ านวน 11,699 ล้านเยน) 

 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 3,960.62 ลา้นบาท (31 
ธันวาคม 2561 : 4,622.17 ล้านบาท) 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าวและตอ้งด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินท่ี
ส าคญั 
 

12 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีมีขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้
เทคโนโลยีและ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงาน
การจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ี
รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
• ส่วนงาน 1 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 2 ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 3 บริการงานรับเหมาก่อสร้าง 
• ส่วนงาน 4 บริการบ ารุงรักษา 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไร
ขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรขั้นตน้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสม
ในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 ผลิตและจ าหน่าย           
 อุปกรณ์ส าหรับ  ผลิตและจ าหน่าย  บริการงาน  บริการ  ตดัรายการ   
 ระบบไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  รับเหมาก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ระหวา่งกนั  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562  
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ            

- ลูกคา้ภายนอก 331,155  850,350  248,790  14,701  -  1,444,996 
- ระหวา่งส่วนงาน 130,767  -                     (4,831)  17,993  (143,929)  - 

รวม 461,922  850,350  243,959  32,694  (143,929)  1,444,996 

ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน  85,435  525,652  4,889  16,861  (11,470)  621,367 
            

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่)            
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ            

- ลูกคา้ภายนอก 279,361  384,048  1,012,062  23,377  -  1,698,848 
- ระหวา่งส่วนงาน 103,131  -  -  14,918  (118,049)  - 

รวม 382,492  384,048  1,012,062  38,295  (118,049)  1,698,848 

ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 104,632  239,932  462,753  16,295  (14,703)  808,909 
            

สินทรัพย์รวมตำมส่วนงำน            
   ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 18,145,594  29,540,354  1,488,728  -  (14,133,767)  35,040,909 

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 18,474,631  29,878,770  1,514,293  -  (14,242,944)  35,624,750 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงาน 
 
  งบกำรเงินรวม  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562  2561 

    (ปรับปรุงใหม่) 

  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมก าไรขั้นตน้จากส่วนงานท่ีรายงาน  621,367  808,909 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  (384,034)  (824,677) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้  237,333  (15,768) 

 
13 ภำษเีงนิได้ 

 
การรับรู้ภาษีเงินไดค้ านวณจากรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาลคูณกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวจ้ากการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหาร 
 
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัแตกต่างจากอตัราภาษีเงินไดป้กติมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัมี
ก าไรสุทธิในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรม
ดงักล่าวไดรั้บการลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดห้รือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้   
 

14 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่าง
งวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
   (ปรับปรุงใหม่)     
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือ 
   หุ้นสำมญัของบริษทั 224,889  (108,358)  (47,017)  (274,455) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        
   -หุน้สามญัมูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 7,418,620  7,418,620  7,418,620  7,418,620 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (99,044)  -  (99,044)  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 7,319,576  7,418,620  7,319,576  7,418,620 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.03  (0.02)  (0.01)    (0.04) 

 
15 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 
มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 

 
   งบกำรเงินรวม 

หมายเหตุ มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
    ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
    (พันบาท) 
31 มนีำคม 2562           
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่า
ยตุิธรรม 

 

         
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็นเงินลงทุน 
เผื่อขาย 5 114,897  -  114,897  -  114,897 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินรวม 

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

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย           
   มลูค่ายติุธรรม           
เงินกูย้ืมระยะยาว 11 176,620  -  159,748  -  159,748 
หุน้กู ้ 11 5,584,500  -  5,578,046  -  5,578,046 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 16 -  -  209,267  -  209,267 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 16 -  -  196,952  -  196,952 
           
31 ธันวำคม 2561            
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่า
ยติุธรรม 

 

         
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็นเงินลงทุน 
เผื่อขาย 

 
5 526,538  -  526,538  -  526,538 

           
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย           
   มลูค่ายติุธรรม           
เงินกูย้ืมระยะยาว 11 178,059  -  162,500  -  162,500 
หุน้กู ้ 11 5,584,500  -  5,577,669  -  5,577,669 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 16 -  -  174,631  -  174,631 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 16 -  -  188,293  -  188,293 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม  
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 2  
 

 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

หมายเหตุ มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
    ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
    (พันบาท) 
31 มนีำคม 2562           
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่า
ยติุธรรม 

 

         
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็นเงินลงทุน 
เผื่อขาย 

 
5 40,640  -  40,640  -  40,640 

     

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย           
   มลูค่ายติุธรรม           
หุน้กู ้ 11 5,584,500  -  5,578,046  -  5,578,046 
           

31 ธันวำคม 2561           
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่า
ยติุธรรม 

 

         
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็นเงินลงทุน 
เผื่อขาย 

 
5 450,354  -  450,354  -  450,354 

           

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย           
   มลูค่ายติุธรรม           
หุน้กู ้ 11 5,584,500  -  5,577,669  -  5,577,669 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  -  188,293  -  188,293 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ประเภท  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็นเงิน 
   ลงทุนเผื่อขาย 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

หุน้กู ้
 
 
 

 ค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลท่ีหาได้จากตลาด (Observable 
Market Data) ปรับด้วยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่ค้าแต่ละราย (ไม่
รวมความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั/บริษทั) และค่าความเส่ียงดา้น
อ่ืนๆ เพ่ือสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของตราสารอนุพนัธ์ 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้/ สญัญาแลกเปล่ียนอตัรา   
   ดอกเบ้ีย/สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน 
   และอตัราดอกเบ้ีย 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาเสนอซ้ือขาย
จากนายหนา้ สัญญาแบบเดียวกนัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
และราคาเสนอซ้ือขายสะทอ้นลกัษณะรายการท่ีแทจ้ริงส าหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเหมือนกนั 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศ 

 ค านวณโดยใช้ราคาอา้งอิงตลาดหรือวิธีการค านวณมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้
และเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

เงินกูย้ืมระยะยาว  การคิดลดกระแสเงินสด 
 

16 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
จา้งออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ            
   ส าหรับโครงการระหวา่งก่อสร้าง 2,473,796  2,597,092  1,273  1,273 
รวม 2,473,796  2,597,092  1,273  1,273 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
   ที่ยกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 25,039  26,290  18,116  18,116 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 59,010  63,552  15,817  20,346 
หลงัจากหา้ปี 196,604  198,462  -  - 
รวม 280,653  288,304  33,933  38,462 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

56 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุ 15) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

 
วงเงนิกู้ยืมและจ ำนวนเงินต้นคงเหลือ 

 อตัรำดอกเบีย้รับตำม
สัญญำแลกเปลีย่น 

 อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำม
สัญญำแลกเปลีย่น 

 วนัส้ินสุด
สัญญำ 

วงเงินกูย้ืมจ านวน 3,730 ลา้นบาท 
และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตาม
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
2,706.20 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละ BIBOR 3M 
+2.65 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 5.80 ต่อปี 

 30 เมษายน 2564 

วงเงินกูย้ืมจ านวน 4,080 ลา้นบาท 
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตาม
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
1,788.26 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละTHBFIX 6M 
+2.7 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 4.96 ต่อปี 

 29 ตุลาคม 2569 

วงเงินกูย้ืมจ านวน 11,699 ลา้นเยน 
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตาม
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
8,731.37 ลา้นเยน 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละTIBOR 6M 
+1.3 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.125 ต่อปี 

 30 มิถุนายน 2579 

 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอัตราดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 15) 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ ซ้ือสินทรัพยแ์ละเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
เพ่ือลดผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

สกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ 
รับตำมสัญญำ 

 สกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ 
จ่ำยตำมสัญญำ 

 วนัส้ินสุดสัญญำ 

5.78 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 203.32 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.64 

 25 พฤศจิกายน 2565 

6.53 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 229.61 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 กมุภาพนัธ์ 2570 

11.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 

 394.38 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2570 

 
สัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้า 
 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้า   
นครหลวง เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ โดยกลุ่มบริษัทจะจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญา ในปริมาณและราคาท่ีตกลงกัน และกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  
 
หนังสือค ้าประกนั 
 
ธนาคารในประเทศและสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทยหลายแห่งไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนั 
กลุ่มบริษัทและบริษัทให้กับหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งและบริษทัเอกชนหลายแห่งส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้า          
การใชไ้ฟ ซ้ือเคร่ืองจกัร และสัญญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นจ านวน 2,367.22 ลา้นบาท 
และ 10 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 1,393.53 ล้านบาท และ 10.00 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย) 
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สัญญาค่าที่ปรึกษา 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัค่าท่ีปรึกษาเพ่ือจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ค่าท่ีปรึกษางานพฒันาโครงการ ค่าท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และค่าบริการดา้นวิศวกรรมงานศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
เป็นจ านวน 16.59 ลา้นบาท และจ านวน 647.32 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2561 : เป็นจ านวน 16.59 ล้านบาท และ
จ านวน 503.52 ล้านเยน) 
 
สัญญาจ้างบริการ 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการวา่จา้งบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมโรงไฟฟ้าหลายฉบบักบับริษทั
หลายแห่งมูลค่าตามสัญญาเป็นจ านวน 90.21 ลา้นบาท จ านวน 12.00 ลา้นเหรียญยูโร จ านวน 25.37 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ านวน 2,279.19 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัคงเหลือเป็นจ านวน 
64.55 ลา้นบาท จ านวน 9.30 ลา้นเหรียญยโูร จ านวน 24.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ านวน 2,266.00 ลา้นเยน 
(31 ธันวาคม 2561 : จ านวน 64.55 ล้านบาท จ านวน 9.60 ล้านเหรียญยูโร จ านวน 24.77 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และจ านวน 2,266.00 ล้านเยน) 
 
สัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว 
 
กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดินซ่ึงบอกเลิกไม่ไดก้บับริษทัหลายแห่งในประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า สญัญาเช่ามีอายุ 25 ปี นบัจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ด ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่ม
บริษทัดงักล่าวมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 877.44 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2561 : 877.44 ล้านเยน) 
 
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
 
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาจา้งเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว
มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าจา้งตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัคงเหลือตาม
สัญญาเป็นจ านวนเงิน 7,925.50 ลา้นเยน หรือเทียบเท่า 2,276.25 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าจ้างดังกล่าว
ภายในปี 2562 
 
 
 
 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

59 
 

17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  

  
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผู ้เช่า (Single lessee 
accounting model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการ
ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคบัใช้ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน   

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ก.     เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้ง
ท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท า
ให้กลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุน
บริการในอดีตเพ่ิมข้ึนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 10.48 ลา้นบาท และ 5.56 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ข.   ในการประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเร่ือง   
ดงัต่อไปน้ี 

 

- อนุมติัการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 0.05 บาท
ต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 370.93 ลา้นบาท รวมทั้งจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 75 ลา้นบาท  

 

- มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 1,483.72 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ท าให้
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,854.66 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,225.59 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นหุน้สามญั 

 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

61 
 

19 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2561 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงิน เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี 2562 
ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินระหวา่งกาลปี 2562 ดงัน้ี 
 

 2561 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั      หลงัจดั  ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั 
 ประเภท  จดัประเภท  ปรับปรุง  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ              
   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่31 มีนาคม 2561 

             

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 137,152         7,590  (754)  143,988  -  -  - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 22,000        (7,590)  -  14,410  -  -  - 
   -        -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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