
 

 

 

 

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพ เจ้าได้สอบ ท าน งบ แสดงฐาน ะการเงิน รวม และงบ แสดงฐาน ะการเงิน เฉพ าะกิจการ  ณ  วัน ท่ี  30 กัน ยายน  2563                                     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัท่ี                  

30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของ

เฉพาะบริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน

และบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึง

ไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตเร่ืองต่อไปน้ี 

 

ก)  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัและบริษทัย่อยจาก

การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 

ข)  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 (ก) ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563            

กลุ่มบริษัทได้เข้าซ้ือธุรกิจหลายแห่งและจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุได้และ     

หน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้และ         

การปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง 

 

ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 

 

 

(วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6333 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤศจิกายน 2563 

 

 



    30 กนัยายน     31 ธนัวาคม     30 กนัยายน     31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,489,789        1,600,220        664,588           303,755           

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสนัทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 17 1,721,414        2,593,886        -                   200,104           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5, 6 1,420,619        1,227,263        826,165           395,843           

ลูกหนีสญัญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 50,798             -                   -                   -                   

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 8 1,118,626        625,172           -                   -                   

ลูกหนีกรมสรรพากร 285,787           220,206           -                   2,570               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                   169,929           470,000           984,724           

สินคา้คงเหลือ 618,496           652,780           319,784           380,907           

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 22,272             23,553             -                   -                   

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 262,317           172,152           71,925             43,070             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,990,118        7,285,161        2,352,462        2,310,973        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอืน 5 127,266           127,479           120,402           120,533           

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 17 462,665           325,563           -                   -                   

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                   -                   332,125           348,483           

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 4, 10 -                   -                   14,868,661       13,188,215       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 498,937           481,895           397,595           397,595           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 1,256,444        1,249,137        726,178           726,178           

ลูกหนีสญัญาเช่าเงินทุน 7 795,515           -                   -                   -                   

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                   -                   3,144               3,144               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 26,365,806       24,567,137       62,377             66,413             

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 5, 17 493,237           -                   -                   -                   

ค่าความนิยม 163,476           163,476           -                   -                   

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 3,212,182        3,953,068        6,870               6,132               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 107,000           559,555           107,000           -                   

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ -                   194,349           -                   -                   

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 97,697             75,948             78,887             62,759             

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 88,135             58,772             68,016             45,854             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 33,668,360       31,756,379 16,771,255 14,965,306

รวมสินทรัพย์ 41,658,478       39,041,540       19,123,717       17,276,279       

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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    30 กนัยายน     31 ธนัวาคม     30 กนัยายน     31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,184,934        1,051,088        1,115,552 984,644           

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                   -                   1,273,760 286,306           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 5 1,928,303        1,069,528        663,486 360,845           

รายไดรั้บล่วงหนา้ 467,693           402,320           10,685 19,528             

เจา้หนีค่าสินทรพัย์ 2,489,919        2,802,810        -                   -                   

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 5 342,288           414,704           6,613 9,316               

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,488,555 1,261,322        28,479 28,504             

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,819,000 1,000,000        1,819,000 1,000,000        

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 30,352             15,510             3,319 7,903               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 17,889 24,123             -                   -                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 141,171 163,655           12,490             19,776             

รวมหนีสินหมุนเวียน 9,910,104        8,205,060        4,933,384        2,716,822        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 15,077,596       14,387,961       343,655           364,983           

หุน้กู ้ 4,134,056        4,602,977        4,134,056        4,602,977        

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 31,724             5,969               88                    185                  

หนีสินตามสญัญาเช่า 5 448,922           17,022             8,600               10,487             

หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 186,617           186,317           -                   -                   

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 85,056             76,992             53,865             49,065             

ประมาณการหนีสินค่ารือถอนโรงไฟฟ้า 244,608           209,434           -                   -                   

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 564,438           -                   102,785           -                   

หนีสินทางการเงินไมห่มุนเวียนอืน 618                  618                  618                  618                  

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 5,771               16,276             11                    638                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 20,779,406       19,503,566       4,643,678        5,028,953        

รวมหนีสิน 30,689,510       27,708,626       9,577,062        7,745,775        

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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    30 กนัยายน     31 ธนัวาคม     30 กนัยายน     31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12

       ทุนจดทะเบียน 2,220,633 2,225,586 2,220,633 2,225,586

       ทุนทีออกและชาํระแลว้ 2,220,633 2,220,633 2,220,633 2,220,633

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

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

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (467,954) (464,752) -                   -                   

ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

   ความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อย 4 (205,957) -                   -                   -                   

กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้

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

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

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,088,580        4,134,471 1,923,990        1,907,839

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (166,142)          (580,177) -                   -                   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,871,192       10,712,207       9,546,655        9,530,504        

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 4 97,776             620,707 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,968,968       11,332,914       9,546,655        9,530,504        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,658,478       39,041,540       19,123,717       17,276,279       

(พันบาท)

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 373,328           434,600           480,519           400,572           

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 698,711           889,693           -                   -                   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 38,459             21,801             4,377               10,560             

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 422,422           220,911           -                   -                   

รายไดจ้ากการขายทรพัยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทุน 7 777,212           -                   -                   -                   

รายไดส่้วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 247,782           569,370           -                   -                   

รายไดเ้งินปันผล 5, 9, 10 -                   -                   198,952           804,693           

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                   3,130               -                   -                   

ดอกเบียรบั 5 2,502               4,431               6,226               5,345               

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 21,326             -                   25,305             -                   

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 10 806,534           -                   -                   -                   

รายไดอื้น 5 178                  11,184             105                  251                  

รวมรายได้ 3,388,454        2,155,120        715,484           1,221,421        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 253,403           293,238           382,853           302,385           

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 5 433,820           385,634           -                   -                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5 25,024             14,309             117                  5,873               

ตน้ทุนในการก่อสรา้ง 380,712           158,633           -                   -                   

ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทุน 7 775,849           -                   -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,218             19,212             6,819               13,496             

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอืนๆ 5 245,495           164,194           111,865           84,531             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 23,254             -                   14,362             3,464               

รวมค่าใช้จ่าย 2,148,775        1,035,220        516,016           409,749           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 9 53,041             55,449             -                   -                   

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,292,720        1,175,349        199,468           811,672           

ตน้ทุนทางการเงิน 5 264,416           173,630           80,547             69,636             

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,028,304        1,001,719        118,921           742,036           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 19,792             17,458             2,550               (425)                 

กําไรสําหรับงวด 1,008,512        984,261           116,371           742,461           

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน 

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 255,965           (43,124)            -                   -                   

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 45                    42                    -                   80                    

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  10                    7                      -                   (16)                   

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 256,020           (43,075)            -                   64                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 256,020           (43,075)            -                   64                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,264,532        941,186           116,371           742,525           

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,001,246        958,161           116,371           742,461           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 7,266               26,100             -                   -                   

กําไรสําหรับงวด 1,008,512        984,261           116,371           742,461           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,257,237        915,054           116,371           742,525           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 7,295               26,132             -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,264,532        941,186           116,371           742,525           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.11                 0.11 0.01 0.08                 

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 980,268           1,113,752        1,176,961        1,038,435        

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 2,141,989        2,216,573        -                   -                   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 81,061             52,533             15,836             18,919             

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 1,050,422        563,581           -                   -                   

รายไดจ้ากการขายทรพัยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทุน 7 860,463           -                   -                   -                   

รายไดส่้วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 736,454           1,155,583        -                   -                   

รายไดเ้งินปันผล 5, 9, 10 -                   -                   1,605,491        936,684           

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                   14,300             -                   5,091               

ดอกเบียรบั 5 8,735               11,896             21,753             29,170             

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 14,031             -                   130,394           -                   

กาํไรจากการต่อรองราคาซือ 4 106,878           -                   -                   -                   

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 10 806,534           -                   -                   -                   

รายไดอื้น 5 32,256             31,234             777                  14,381             

รวมรายได้ 6,819,091        5,159,452        2,951,212        2,042,680        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 683,041           756,608           941,164           771,702           

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 5 1,299,439        1,108,969        -                   -                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5 44,766             31,068             2,163               8,123               

ตน้ทุนในการก่อสรา้ง 952,578           490,100           -                   -                   

ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทุน 7 840,424           -                   -                   -                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 31,753             48,143             19,625             29,417             

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอืนๆ 5 638,954           532,348           296,929           253,566           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 61,568             -                   23,386             -                   

รวมค่าใช้จ่าย 4,552,523        2,967,236        1,283,267        1,062,808        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 9 190,313           196,496           -                   -                   

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,456,881        2,388,712        1,667,945        979,872           

ตน้ทุนทางการเงิน 5 677,035           678,932           240,193           218,012           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,779,846        1,709,780        1,427,752        761,860           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 49,437             30,474             9,090               106                  

กําไรสําหรับงวด 1,730,409        1,679,306        1,418,662        761,754           

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน 

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 414,163           (155,633)          -                   -                 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน (195)                 (329)                 -                   (96)                   

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  4                      (58)                   -                   (16)                   

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 413,972           (156,020)          -                   (112)                 

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ -                   (2,928)              -                   (3,563)              

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   584                  -                   713                  

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                   (2,344)              -                   (2,850)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 413,972           (158,364)          -                   (2,962)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,144,381        1,520,942        1,418,662        758,792           

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,719,579        1,620,044        1,418,662        761,754           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 10,830             59,262             -                   -                   

กําไรสําหรับงวด 1,730,409        1,679,306        1,418,662        761,754           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,133,517        1,461,609        1,418,662        758,792           

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 10,864             59,333             -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,144,381        1,520,942        1,418,662        758,792           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 14 0.20                 0.18                 0.16                 0.09                 

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร (ขาดทุน)

ผลต่างของ จากเงินลงทุนใน

ส่วนต่างจาก ของอตัรา ตราสารหนีที

การรวม แลกเปลียน กาํหนดใหว้ดัมูลค่า รวมองค์

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ประกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ หุน้ทุน มูลค่า การควบคุม ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซือคืน หุน้สามญั เดียวกนั กฎหมาย ซือคืน จดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 1,854,655  (304,674)  5,179,473  (464,752)    198,300  304,674 2,452,440  (310,436)    831                    (309,605)      8,910,511    589,536     9,500,047    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -             -           -             -             -         -         -            -             -                     -               -              (43,276)     (43,276)        

     หุน้ปันผล 12, 15 365,978     -           -             -             -         -         (365,978)   -             -                     -               -              -            -               

     เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 15 -             -           -             -             -         -         (73,196)     -             -                     -               (73,196)       -            (73,196)        

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 365,978     -           -             -             -         -         (439,174)   -             -                     -               (73,196)       (43,276)     (116,472)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 365,978     -           -             -             -         -         (439,174)   -             -                     -               (73,196)       (43,276)     (116,472)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -             -           -             -             -         -         1,620,044  -             -                     -               1,620,044    59,262       1,679,306    

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -             -           -             -             -         -         (2,344)       (155,633)    (458)                   (156,091)      (158,435)     71              (158,364)      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -             -           -             -             -         -         1,617,700  (155,633)    (458)                   (156,091)      1,461,609    59,333       1,520,942    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 2,220,633  (304,674)  5,179,473  (464,752)    198,300  304,674 3,630,966  (466,069)    373                    (465,696)      10,298,924  605,593     10,904,517  

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร (ขาดทุน)

ผลต่างของ จากเงินลงทุนใน

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทุนจาก ของอตัรา ตราสารหนีที

การรวม การเปลยีนแปลง แลกเปลยีน กาํหนดใหว้ดัมูลค่า รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สดัส่วนความ ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ประกอบอนื รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ หุน้ทุน มูลค่า การควบคุม เป็นเจา้ของ ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผ่านกาํไรขาดทุน ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซือคืน หุน้สามญั เดียวกนั ในบริษทัย่อย กฎหมาย ซือคืน จดัสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอืน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 2,220,633  (304,674)  5,179,473   (464,752)    -                    222,559    304,674    4,134,471   (580,446)    269                     (580,177)      10,712,207   620,707      11,332,914   

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -             -           -              (3,202)        -                    -            -            -              -              -                     -               (3,202)           -              (3,202)           

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -             -           -              -             -                    -            -            (570,822)    -              -                     -               (570,822)       -              (570,822)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,220,633  (304,674)  5,179,473   (467,954)    -                    222,559    304,674    3,563,649   (580,446)    269                     (580,177)      10,138,183   620,707      10,758,890   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    บริษทัย่อยจา่ยเงินปันผล -             -           -              -             -                    -            -            -              -              -                     -               -                (3,709)        (3,709)           

    เงินปันผลจา่ยใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 15 -             -           -              -             -                    -            -            (1,194,551) -              -                     -               (1,194,551)    -              (1,194,551)    

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -             -           -              -             -                    -            -            (1,194,551) -              -                     -               (1,194,551)    (3,709)        (1,198,260)    

    การเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง 4 -             -           -              -             (205,957)           -            -            -              -              -                     -               (205,957)       (574,043)    (780,000)       

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซือธุรกิจ 4 -             -           -              -             -                    -            -            -              -              -                     -               -                457             457                

    บริษทัย่อยเพมิหุน้สามญั -             -           -              -             -                    -            -            -              -              -                     -               -                43,500        43,500          

    รวมการเปลยีนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -           -              -             (205,957)           -            -            -              -              -                     -               (205,957)       (530,086)    (736,043)       -              

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -           -              -             (205,957)           -            -            (1,194,551) -              -                     -               (1,400,508)    (533,795)    (1,934,303)    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -             -           -              -             -                    -            -            1,719,579   -              -                     -               1,719,579     10,830        1,730,409     

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -             -           -              -             -                    -            -            (97)              414,163      (128)                   414,035       413,938        34               413,972        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -             -           -              -             -                    -            -            1,719,482   414,163      (128)                   414,035       2,133,517     10,864        2,144,381     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 2,220,633  (304,674)  5,179,473   (467,954)    (205,957)           222,559    304,674    4,088,580   (166,283)    141                     (166,142)      10,871,192   97,776        10,968,968   

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กนักุลเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลกาํไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในตราสารหนี

ทุนเรือนหุ้น ทกีาํหนดให้วดัมูลค่า

ทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นทุนซือคืน หุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,854,655      (304,674)        5,179,473       198,300        304,674           1,479,522             176                                   8,712,126             

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    หุ้นปันผล 12, 15 365,978         -                 -                  -               -                   (365,978)               -                                   -                        

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 15 -                 -                 -                  -               -                   (73,196)                 -                                   (73,196)                 

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 365,978         -                 -                  -               -                   (439,174)               -                                   (73,196)                 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 365,978         -                 -                  -               -                   (439,174)               -                                   (73,196)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                 -                 -                  -               -                   761,754                -                                   761,754                

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื -                 -                 -                  -               -                   (2,850)                   (112)                                 (2,962)                   

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                  -               -                   758,904                (112)                                 758,792                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562 2,220,633      (304,674)        5,179,473       198,300        304,674           1,799,252             64                                     9,397,722             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้ทุนซือคืน หุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562

   ตามทรีายงานในงวดก่อน 2,220,633      (304,674)       5,179,473       222,559       304,674           1,907,839             9,530,504            

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                 -               -                   (207,960)              (207,960)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,220,633      (304,674)       5,179,473       222,559       304,674           1,699,879             9,322,544            

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 15 -                -                -                 -               -                   (1,194,551)           (1,194,551)           

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

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                -                 -               -                   (1,194,551)           (1,194,551)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                -                -                 -               -                   1,418,662             1,418,662            

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

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                -                -                 -               -                   1,418,662             1,418,662            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2563 2,220,633      (304,674)       5,179,473       222,559       304,674           1,923,990             9,546,655            

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,730,409        1,679,306        1,418,662        761,754           

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 49,437             30,474             9,090               106                  

ตน้ทุนทางการเงิน 677,035           678,932           240,193           218,012           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,003,702        843,324           11,127             10,513             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,064               20,014             4,801               10,179             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง 4,446               7,468               22,982             16,357             

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (14,031)            -                   (130,394)          -                   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (190,313)          (196,496)          -                   -                   

เงินปันผลรับ -                   -                   (1,605,491)       (936,684)          

ค่าเผอืหนีสงสัยสูญ 319                  882                  -                   187                  

ค่าเผอืการลดมลูค่าของสินคา้ 9,506               7,939               4,166               4,656               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,290               36,587             874                  3,178               

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (223)                 (2,481)              (98)                   (1,313)              

กาํไรจากการต่อรองราคาซือ (106,878)          -                   -                   -                   

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (806,534)          -                   -                   -                   

ดอกเบียรับ (16,819)            (11,896)            (21,753)            (29,170)            

2,349,410        3,094,053        (45,841)            57,775             

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 746,234           (630,167)          200,104           -                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื (111,247)          (66,257)            (386,756)          95,784             

ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุน 44,844             -                   -                   -                   

รายไดท้ียงัไม่เรียกชาํระ (493,454)          (151,104)          -                   -                   

ลูกหนีกรมสรรพากร (65,581)            306,325           2,570               -                   

สินคา้คงเหลือ 24,778             (79,779)            56,957             (17,917)            

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (120,760)          -                   (44,825)            -                   

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 293                  -                   131                  -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 166                  (218,270)          -                   (219,576)          

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ -                   7,741               -                   -                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื (448,652)          302,160           295,217           (11,764)            

รายไดรั้บล่วงหนา้ 65,373             5,767               (8,843)              (563)                 

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (34,559)            (183,155)          (2,801)              (314)                 

หนีสินหมุนเวียนอืน (21,339)            (25,659)            (7,285)              (2,260)              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน -                   (375)                 -                   (375)                 

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 7,557               (19,709)            (627)                 (3)                     

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,943,063        2,341,571        58,001             (99,213)            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (59,419)            (95,771)            (6,191)              (8,471)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 1,883,644        2,245,800        51,810             (107,684)          

บริษัท กนักลุเอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

(พันบาท)

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพิมทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (900,446)          (263,840)          

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   37,500             

เงินสดรับจากการซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดจ่าย 131,866           -                   -                   -                   

เงินสดรับจากการจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,757,699        -                   -                   -                   

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพิมทุนในบริษทัยอ่ย 43,500             -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (780,000)          -                   (780,000)          -                   

เงินสดจ่ายเพือซือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,536)              -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายเพิมทุนในการร่วมคา้ -                   (134,212)          -                   (131,712)          

เงินสดรับจากการขายตราสารหนีของกิจการอนื 324,288           1,435,239        160,098           1,201,044        

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารหนีของกิจการอนื (323,000)          (1,361,161)       (160,000)          (1,170,000)       

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ (107,000)          -                   (107,000)          -                   

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครืองจกัรเพอืการลงทุน -                   7,744               -                   7,744               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,560,480)       (637,086)          (7,414)              (1,733)              

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,151)              (7,582)              (2,282)              (759)                 

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                   655                  996                  263                  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,058               73,009             -                   -                   

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 169,929           -                   2,389,787        1,224,767        

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   (7,538)              (1,858,705)       (71,238)            

เงินปันผลรับ 166,365           129,276           1,560,293        909,491           

ดอกเบียรับ 9,376               4,871               25,610             38,308             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (174,086)          (496,785)          320,937           1,779,835        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 133,676           -                   131,169           -                   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะสนั -                   (1,107,705)       -                   (910,943)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   1,265,000        50,000             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (302,304)          (197,375)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,625,681        1,717,574        -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (960,494)          (1,159,005)       (21,600)            (21,600)            

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,343,838        -                   1,343,838        -                   

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู้ (1,000,000)       -                   (1,000,000)       -                   

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (152,998)          (11,103)            (6,472)              (5,606)              

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (1,194,476)       (73,198)            (1,194,476)       (73,198)            

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,709)              (43,276)            -                   -                   

ดอกเบียจ่าย (674,305)          (656,815)          (228,277)          (206,747)          

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (882,787)          (1,333,528)       (13,122)            (1,365,469)       

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษัท กนักลุเอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึนสุทธิ 826,771           415,487           359,625           306,682           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด 62,798             (32,968)            1,208               (24,065)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,600,220        892,653           303,755           273,763           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 30 กนัยายน 2,489,789        1,275,172        664,588           556,380           

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ลูกหนีค่าขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                   2,154               -                   199                  

เงินปันผลคา้งรับ 45,198             27,193             45,198             27,193             

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,489,919        2,800,607        -                   -                   

ซือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 10,038             7,279               -                   3,809               

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้บนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 9,743               -                   -                   -                   

ตน้ทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมทีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 8,648               -                   -                   -                   

ประมาณการรือถอนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 4,324               -                   -                   -                   

จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั -                   365,978           -                   365,978           

เงินปันผลคา้งจ่าย 76                    -                 76                  -                 

(พันบาท)

บริษัท กนักลุเอน็จเินียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 การซ้ือบริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

7 ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทนุ 

8 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 

9 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

12 ทุนเรือนหุน้ 

13 ส่วนงานดาํเนินงาน 

14 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

15 เงินปันผล 

16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

17 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่

เลขท่ี 1177 อาคารเพิร์ล แบงกค์อ็ก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า การรับเหมาก่อสร้าง และลงทุนในธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการ

อ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 3 

 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือ

ปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจาก  

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อ        

งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ

บญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบัญชี วิธีการคาํนวณและ

แหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสําหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชวิ้จารณญาณและแหล่งขอ้มูลสําคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ 

TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ กาํไรสะสม  

องคป์ระกอบ

อื่นของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 

กาํไรสะสม  

องคป์ระกอบ

อื่นของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน    4,134,471  (580,177)  1,907,839  - 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

    กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน         

การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก(1) (573,832)  -  (233,179)  - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง        29,793  -     25,219  - 

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข (26,783)  -  -  - 

สุทธิ  (570,822)  -  (207,960)  - 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  3,563,649  (580,177)  1,699,879  - 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ

สะสมกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํเสนอในปี 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน มีดงัน้ี  

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง

การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดั

ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ี

กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 

ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือใช้

สิทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแตล่ะประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม  

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม-

ใชก้ารบญัชี

ป้องกนั 

ความเส่ียง  

มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,600,220  -  -  -  1,600,220 

เงินฝากสถาบนัการเงิน          

   ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2,919,449  -  -  -  2,919,449 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 1,227,263  -  -  -  1,227,263 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 625,172  -  -  -  625,172 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169,929  -  -  -  169,929 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 23,553  -  -  23,553  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ 127,479  -  -  -  127,479 

รวม 6,693,065  -  -  23,553  6,669,512 

          

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,051,088  -  -  -  1,051,088 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 1,069,528  -  -  -  1,069,528 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,802,810  -  -  -  2,802,810 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 420,673  -  -  -  420,673 

เงินกูย้ืมระยะยาว 15,649,283  -  -  -  15,649,283 

หุ้นกู ้ 5,602,977  -  -  -  5,602,977 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 32,532  -  -  -  32,532 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 618  -  -  -  618 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  -  568,600  -  - 

รวม 26,629,509  -  568,600  -  26,629,509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม-

ใชก้ารบญัชี

ป้องกนั 

ความเส่ียง  

มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 303,755  -  -  -  303,755 

เงินฝากสถาบนัการเงิน          

   ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 200,104  -  -  -  200,104 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 395,843  -  -  -  395,843 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,333,206  -  -  -  1,333,206 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 120,533  -  -  -  120,533 

รวม 2,353,441  -  -  -  2,353,441 

          

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 984,644  -  -  -  984,644 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 360,845  -  -  -  360,845 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 9,501  -  -  -  9,501 

เงินกูย้ืมระยะยาว 393,487  -  -  -  393,487 

เงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 286,306  -  -  -  286,306 

หุ้นกู ้ 5,602,977  -  -  -  5,602,977 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18,390  -  -  -  18,390 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 618  -  -  -  618 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ -  -  233,179  -  - 

รวม 7,656,768  -  233,179  -  7,656,768 

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  

 

TFRS 9 แนะนําวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการ

คาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และ

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทนุ 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวไม่มีสาระสําคญั

ต่องบการเงิน 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบ

สะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า

ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่า

หรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะ

ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว

เปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าท่ีอายสัุญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสัุญญาเช่า   

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวน

การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบตัติาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 501,657  - 

เงินลงทนุในกิจการร่วมคา้ลดลง (1,391)  - 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (28,801)  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมขึ้น 14  - 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนเพ่ิมขึ้น 40,147  - 

ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ลดลง (194,349)  - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง (5,855)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น (341,365)  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 3,160  - 

กาํไรสะสมลดลง 26,783  - 

 

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

271,942  20,346 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 230,730  - 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่า (20,524)  (20,346) 

 482,148  - 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม  

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  341,365  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 32,532  18,390 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 373,897  18,390 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม (ร้อยละต่อปี) 1.43 – 14.73  6.25 – 12.00 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานผลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้า และผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้า ตามลาํดบั 
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4 การซ้ือบริษัทย่อยและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 
 

(ก) การซ้ือบริษัทย่อย   

 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมด

ของบริษัท Singapore An Yang Pte. Ltd. (“An Yang”) และ Singapore Yun Yang Pte. Ltd. (“Yun Yang”) ซ่ึงเป็นบริษทั 

จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และเป็นผูถื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 2 โครงการ ขนาดรวม 

60 เมกะวตัต์ ในประเทศเวียดนาม โดยการเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจการควบคุมในบริษทั    

ย่อยทางอ้อม Tri Viet Hoa Binh Joint Stock Company (“TVHB”)  Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company 

(“BKHB”)  Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company (“TVTN”) และ Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company 

(“BKTN”) 
 

การเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท An Yang และ Yun Yang เพ่ือวตัถุประสงค์ในการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนามซ่ึงเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยแ์ลว้นั้น นอกจากจะเป็นการขยายฐานการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มบริษทั ทั้งในดา้นสินทรัพย์

และผลประกอบการ โดยกลุ่มบริษทัสามารถรับรู้รายไดแ้ละผลตอบแทนจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดงักล่าวไดท้นัที

หลงัเขา้ลงทุน   
 

ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั Singapore An Yang Pte. Ltd. (“An Yang”) 

และบริษทั Singapore Yun Yang Pte. Ltd. (“Yun Yang”) มีรายได้เป็นจาํนวนเงิน 189.36 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวนเงิน 

19.54  ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือ

ธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดร้วมเพ่ิมขึ้นจาํนวนเงิน 75.4 ลา้นบาท และขาดทุนรวมสําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 จํานวนเงิน 1.2 ล้านบาท ในการกําหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใช้ข้อสมมติในการ

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    มูลค่ายุติธรรม 

   Singapore  

Yun Yang  

Pte. Ltd. 

 Singapore  

An Yang 

 Pte. Ltd. 

  

 

รวม 

   (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   279,778  279,777  559,555 

เจา้หน้ีค่าหุน้   8,691  39,899  48,590 

   288,469  319,676  608,145 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา    มูลค่ายุติธรรม 

   Singapore  

Yun Yang  

Pte. Ltd. 

 Singapore  

An Yang 

 Pte. Ltd. 

  

 

รวม 

   (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   83,418  97,037  180,455 

ลูกหน้ีการคา้   40,734  40,100  80,834 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   755  161  916 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   897,130  875,288  1,772,418 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   13,000  13,888  26,888 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (679,803)  (658,221)  (1,338,024) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   (2,842)  (4,909)  (7,751) 

เงินกูยื้ม   (94)  (162)  (256) 

รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้   352,298  363,182  715,480 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    228  229  457 

รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้รับ   352,070  362,953  715,023 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ   (63,601)  (43,277)  (106,878) 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้   288,469  319,676  608,145 

        

มูลค่าการซ้ือ – เจา้หน้ี   (8,691)  (39,899)  (48,590) 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย   83,418  97,037  180,455 

เงินสดท่ีจ่าย   (279,778)  (279,777)  (559,555) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธ ิ   (205,051)  (222,639)  (427,690) 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีไดม้าอยู่ระหว่างการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปี

นบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะทาํการปรับปรุง

สํารองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณสํารองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าว

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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การซ้ือธุรกิจทาํให้เกิดกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจาํนวนเงิน 106.9 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า

ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสูงกว่ามูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้  
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ  
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือจาํนวน 11.58 ล้านบาท ท่ีเก่ียวข้องกับค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม

หนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงไดถู้กรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของกลุ่มบริษทั  
 

 (ข) การซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มอีํานาจควบคุม 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 บริษทัได้ซ้ือส่วนได้เสียในบริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย      

ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของทุนชําระแล้วจากผูถื้อหุ้นเดิม ทาํให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ            

67 เป็นร้อยละ 100 บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 780 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั 

อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ีซ้ือเป็นเงินจํานวน 1,780.46 ล้านบาท          

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงเป็นจาํนวน 574 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง   

สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยจาํนวน 205.95 ลา้นบาท 
 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9 และ 10 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัในระหว่างงวดมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั กนักุล กรุ๊พ จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทั รางเงิน โซลูชัน่ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์เอ จาํกดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์ดี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอาทโ์กรว ์อี จาํกดั(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. (1) สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Gunkul International Investment  

   (Singapore) PTE. LTD.  

สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

Gunkul Myanmar Central Power 1 Company Limited เมียนมาร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
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ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 

Future Asset Management Kabushiki Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha (2) ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
East Japan Solar 13 Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Singapore An Yang Pte. Ltd.  สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Singapore Yun Yang Pte. Ltd.  สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Tri Viet Hoa Binh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั กิจการร่วมคา้ จีพีดี แอนด ์ทีอีอีซีแอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอฟอีซี แอนด ์พีพีบี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฟิวเจอร์ เอน็เนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

Gunkul Engineering (Myanmar) Company Limited เมียนมาร์ เป็นบริษทัยอ่ยและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กนักุล เทรดดิ้ง แอนด ์เอเยนซ่ี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั จี.เอม็.ซพัพลาย แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง (2000) จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคลิ แอสเซท จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 4 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 8 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 9 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 10 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 13 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ปราณบุรี บเูลอการ์ด จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั นพกุล จาํกดั ไทย ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษทั 

บริษทั กนักุลมารีนไลน์ จาํกดั ไทย ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษทั 

บริษทั กรีน ฟิลด ์เอน็เนอร์จี จาํกดั ไทย ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษทั 

บริษทั ทองหล่อ 9 จาํกดั (2) ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 

บริษทั กุลนที จาํกดั ไทย ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ 

บริษทั พี.เอม็.บิลดิ้ง กรุ๊ป จาํกดั ไทย ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ 

บริษทั เทค-กรีน จาํกดั (3) ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 

บริษทั สยามฟิวเจอร์ จาํกดั ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 

บริษทั เอน็ไทรต้ี ทรัพย ์จาํกดั (3) ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 

บริษทั แฮป้ป้ี กรีน 2558 จาํกดั ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 

ผูบ้ริหารสาํคญั         ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผนส่ัง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม

บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
(1) ชาํระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2562 
(2) ขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2563 
(3) ชาํระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2563 
 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 

2562 สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  152,755  20,920 

รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  413  398 

รายไดบ้ริหารจดัการ -  -  1,452  1,357 

รายไดค้่าเช่า -  -  64  64 

ดอกเบ้ียรับ -  -  6,075  5,182 

รายไดเ้งินปันผล -  -  114,950  741,985 

ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  83,952  150,826 

        



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  3  - 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  741  809 

ค่าฝึกอบรมสัมมนา -  -  112  321 

ขายทรัพยสิ์น -  -  -  199 

        

บริษทัร่วม        

รายไดจ้ากการขาย -  387  -  387 

รายไดจ้ากการให้บริการ 23,635  6,922  -  - 

รายไดเ้งินปันผล -  -  45,198  27,193 

        

การร่วมค้า        

รายไดจ้ากการให้บริการ 5,767  5,891  -  - 

รายไดบ้ริหารจดัการ 1,382  1,329  1,382  1,329 

ดอกเบ้ียรับ -  48  -  48 

รายไดเ้งินปันผล -  -  38,804  35,515 

ค่าฝึกอบรมสมัมนา -  4  -  - 

        

กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         

รายไดจ้ากการให้บริการ -  18  -  - 

ค่าเช่าสาํนกังานและโกดงั 1,610  1,988  1,610  1,610 

ค่าตดัจาํหน่าย-สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 362  -  -  - 

ดอกเบ้ียจ่าย-หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5  -  -  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 46,733  26,877  40,811  22,542 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 806  771  725  694 

รวม 47,539  27,648  41,536  23,236 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  315,132  98,800 

รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  1,828  1,186 

รายไดบ้ริหารจดัการ -  -  4,354  4,072 

รายไดค้า่เช่า -  -  190  190 

ดอกเบ้ียรับ -  -  20,222  27,777 

รายไดเ้งินปันผล -  -  1,439,126  780,214 

ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  281,542  333,943 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  3  - 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  3,024  2,655 

ค่าฝึกอบรมสัมมนา -  -  304  1,508 

ขายทรัพยสิ์น -  -  77  232 
        

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการขาย -  387  -  387 

รายไดจ้ากการให้บริการ 37,412  19,466  -  - 

รายไดเ้งินปันผล -  -  61,938  48,769 
        

การร่วมค้า        

รายไดจ้ากการขาย 396  -  378  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ 17,215  18,848  -  - 

รายไดบ้ริหารจดัการ 4,145  3,986  4,145  3,986 

ดอกเบ้ียรับ 342  48  342  48 

รายไดเ้งินปันผล -  -  104,427  107,701 

ค่าฝึกอบรมสัมมนา 3  13  -  - 
        

กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         

รายไดจ้ากการให้บริการ -  65  -  - 

ค่าฝึกอบรมสมัมนา 8  -  -  - 

ซ้ือสินคา้และบริการ -  10  -  10 

ค่าเช่าสาํนกังานและโกดงั 4,829  5,965  4,829  4,829 

ค่าตดัจาํหน่าย-สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,086  -  -  - 

ดอกเบ้ียจ่าย-หน้ีสินตามสัญญาเช่า 25  -  -  - 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 120,329  74,780  102,185  61,763 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,419  4,823  2,175  4,042 

รวม 122,748  79,603  104,360  65,805 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้การค้า         

บริษทัยอ่ย -  -  230,275  85,952 

บริษทัร่วม 3,361  1,586  -  - 

การร่วมคา้ 274  1,242  -  - 

กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  5  -  - 

รวม 3,635  2,833  230,275  85,952 

        

ลูกหนี้อ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  6,470  10,581 

บริษทัร่วม 45,198  -  45,198  - 

การร่วมคา้ 494  1,374  494  1,374 

รวม 45,692  1,374  52,162  11,955 

        

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน        

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

        

สินทรัพย์สิทธิการใช้        

กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 362  -  -  - 
 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2562   2563  2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

การร่วมค้า - ส่วนท่ีหมนุเวียน            

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 3.50  -  169,929  -  (169,929)  - 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     -  -  -  - 

รวม     169,929  -  (169,929)  - 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2562   2563  2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน            

บริษัทย่อย            

บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จาํกดั 2.51 - 3.10  -  603,383  1,417,705  (2,021,088)  - 

บริษทั กนักลุ เอน็เนอร์จี 

    โซลูชัน่ แอนด ์ไลทต้ิ์ง จาํกดั 

2.62 - 3.11  -  34,337  -  (34,337)  - 

บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จาํกดั 3.73  3.73  20,000  -  -  20,000 

บริษทั กนักุล พาวเวอร์  

    ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

2.57 - 2.59  -  117,075  -  (117,075)  - 

บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จาํกดั 2.50 - 2.61  2.14 - 2.61  40,000  441,000  (31,000)  450,000 
            

การร่วมค้า            

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 3.50  -  169,929  -  (169,929)  - 

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน     984,724  1,858,705  (2,373,429)  470,000 

 

 

 

 
 

           



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

34 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2562   2563  2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            

บริษัทย่อย            

บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จาํกดั 3.73  3.73  348,483  -  (16,358)  332,125 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     348,483  -  (16,358)  332,125 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า      -  -  -  - 

รวม     1,333,207  1,858,705  (2,389,787)  802,125 

 

      งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เจ้าหนี้การค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  72,913  148,388 

        

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น         

บริษทัยอ่ย -  -  464  148 

บริษทัร่วม 3,589  1,230  -  - 

การร่วมคา้ 2,819  3,126  -  - 

รวม 6,408  4,356  464  148 

        

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน        

บริษทัยอ่ย -  -  -  1,763 

        

หนี้สินตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 377  -  -  - 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

 2562  2563  2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย            

Gunkul International (Mauritius) -  -  193,541  1,089,758  (92,640)  1,190,659 

บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ จาํกดั 2.85  2.85  80,000  -  (6,836)      73,164 

บริษทั เค.เอน็.พี.ซพัพลาย จาํกดั 2.65  2.65  12,765  -  (2,828)        9,937 

บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล  

     คอนโทรล จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

              - 

  

200,000 

  

(200,000) 

  

- 

รวม     286,306  1,289,758  (302,304)  1,273,760 

 

สัญญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

สัญญาเช่า / เช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
 

บริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินสาํหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 26 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2582 โดย

บริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาเช่าท่ีดิน เช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 

สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 2-3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายไุด ้โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจา่ยค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

บริษทัและบริษทัย่อยหลายแห่งมีสัญญาเช่า/เช่าช่วง ท่ีดิน อาคาร พ้ืนท่ีอาคารและพ้ืนท่ีหลงัคากบับริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ 

สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 26 ปี  ซ่ึงสามารถต่ออายุได ้โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุ

ไวใ้นสัญญา 
 

สัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
 

บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาจา้งบริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบบักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

โดยคา่บริการจะเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2566 
 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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สัญญาบริการ  
 

การร่วมคา้และบริษทัยอ่ยมีสัญญาบริการดา้นการจดัการหลายฉบบักบับริษทั สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงสามารถต่อ

อายไุด ้โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 
 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
 

บริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างกบักบับริษทัย่อยในกลุ่มกิจการ โดยบริษทัย่อยมีภาระตอ้งจ่ายค่าจา้งตามท่ี

ระบุไวใ้นสัญญา  
 

สัญญาบริหารสินทรัพย์ 
 

บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นสามแห่งมีสัญญาบริหารสินทรัพยก์บับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น สัญญาเหล่าน้ีมี

ระยะเวลา 20 ปี นับจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าสามารถดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ด ้สัญญาจะส้ินสุดในระหว่างเดือนเมษายน 2581 

ถึงเดือนธนัวาคม 2584 โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
 

การค้ําประกัน 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดจ้าํนําตัว๋สัญญาใช้เงินของเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี

จาํนวน 352.13 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะยาวท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง  

 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้การค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 3,635  2,833  230,275  85,952 

กิจการอ่ืนๆ  1,305,272  1,062,813  544,429  203,042 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (2,583)  (2,264)  (1,083)  (1,083) 

สุทธิ  1,306,324  1,063,382  773,621  287,911 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 45,692  1,374  52,162  11,955 

กิจการอ่ืนๆ  68,603  162,507  382  95,977 

  114,295  163,881  52,544  107,932 

         

รวม  1,420,619  1,227,263  826,165  395,843 

        

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่า         

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  15  -  (250) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 319  882  -    187 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,249,092  1,003,235  674,570  194,727 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 34,752  28,318  81,684  23,907 

3 - 6 เดือน 9,312  1,319  4,959  43,577 

6 - 12 เดือน 510  3,546  -  13,010 

มากกว่า 12  เดือน 15,241  29,228  13,491  13,773 

 1,308,907  1,065,646  774,704  288,994 

หัก คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,583)  (2,264)  (1,083)  (1,083) 

สุทธิ 1,306,324  1,063,382  773,621  287,911 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 
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7 ลูกหนีสั้ญญาเช่าเงินทุน 

 

 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด 

ชาํระ

ภายใน 1 ปี  

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด 

ชาํระเกิน  

1 ปีแต่ไม่

เกิน 5 ปี  

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด

ชาํระเกิน 

5 ปี 

 

รวม 

 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด 

ชาํระ

ภายใน 1 ปี  

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด 

ชาํระเกิน  

1 ปีแต่ไม่

เกิน 5 ปี  

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด

ชาํระเกิน 

5 ปี 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทนุ 146,209  440,018  1,261,794  1,848,021  -  -  -  - 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (95,411)  (367,683)  (538,614)  (1,001,708)  -  -  -  - 

รวม 50,798  72,335  723,180  846,313  -  -  -  - 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  -  -  - 

สุทธิ 50,798  72,335  723,180  846,313  -  -  -  - 

 

8 รายได้ท่ียังไม่เรียกชําระ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนงานก่อสร้างบวกกาํไร  1,800,153  1,774,843  -  - 

จาํนวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้  (681,527)  (1,149,671)  -  - 

สุทธิ  1,118,626  625,172  -  - 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

 
 งบการเงินรวม 

 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                 

บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

 

40.00 

  

40.00 

  

930,000 

  

930,000 

  

397,595 

  

397,595 

  

498,937 

  

481,895 

  

61,938 

  

48,769 

          397,595  397,595  498,937  481,895  61,938  48,769 

                     

การร่วมค้าทางตรง                     

บริษทั กนักุล ชูบุ พาวเวอร์เจน   

   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

 

51.00 

  

51.00 

  

992,000 

  

992,000 

  

505,920 

  

505,920 

  

1,091,411 

  

1,067,054 

  

102,955 

  

106,091 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 

   โซลา่ร์รูฟ 1 จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

 

25.01 

  

25.01 

  

11,500 

  

11,500 

  

2,876 

  

2,876 

  

2,184 

  

1,987 

  

158 

  

144 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 

   โซล่าร์รูฟ 3 จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

 

25.01 

  

25.01 

  

14,500 

  

14,500 

  

3,626 

  

3,626 

  

3,109 

  

3,036 

  

417 

  

363 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 

   โซล่าร์รูฟ 6 จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

 

25.01 

  

25.01 

  

14,500 

  

14,500 

  

3,626 

  

3,626 

  

3,155 

  

3,037 

  

417 

  

363 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 

   โซล่าร์รูฟ 17 จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

 

25.01 

  

25.01 

  

16,000 

  

16,000 

  

4,002 

  

4,002 

  

2,098 

  

1,982 

  

480 

  

740 

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 

 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

 

70.00 

  

70.00 

  

4,035 

  

4,035 

  

206,128 

  

206,128 

  

153,899 

  

171,436 

  

- 

  

- 

          726,178  726,178  1,255,856  1,248,532  104,427  107,701 

การร่วมค้าทางอ้อม                     

กิจการร่วมคา้ เอสพีไอ  

   แอนด ์จีพีดี 

 

รับจา้งทาํความ

สะอาดและขนยา้ย

สินคา้ออกจากเรือ 

 

 

50.00 

  

 

50.00 

  

 

5,000 

  

 

5,000 

  

 

2,500 

  

 

2,500 

  

 

588 

  

 

605 

  

 

- 

  

 

- 

          2,500  2,500  588  605  -  - 

                     

รวม          1,126,273  1,126,273  1,755,381  1,731,032  166,365  156,470 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทนุชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                        

บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จาํกดั 40.00  40.00  930,000  930,000  397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  61,938  48,769 

         397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  61,938  48,769 

การร่วมค้า                          

บริษทั กนักุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จาํกดั 51.00  51.00  992,000  992,000  505,920  505,920  -  -  505,920  505,920  102,955  106,091 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 

   โซล่าร์รูฟ 1 จาํกดั 

 

25.01  

 

25.01  11,500  11,500  

 

2,876  

 

2,876  -  -  

 

2,876  

 

2,876  

 

158  

 

144 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 

   โซล่าร์รูฟ 3 จาํกดั 

 

25.01  

 

25.01  14,500  14,500  

 

3,626  

 

3,626  -  -  

 

3,626  

 

3,626  

 

417  

 

363 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 

   โซล่าร์รูฟ 6 จาํกดั 

 

25.01  

 

25.01  14,500  14,500  

 

3,626  

 

3,626  -  -  

 

3,626  

 

3,626  

 

417  

 

363 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน 

   โซล่าร์รูฟ 17 จาํกดั 

 

25.01  

 

25.01  16,000  16,000  

 

4,002  

 

4,002  -  -  

 

4,002  

 

4,002  

 

480  

 

740 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทั Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 

บริษทัไม่มีเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 70.00  70.00  4,305  4,305  206,128  206,128  -  -  206,128  206,128  -  - 

         726,178  726,178  -  -  726,178  726,178  104,427  107,701 

รวม         1,123,773  1,123,773  -  -  1,123,773  1,123,773  166,365  156,470 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนความ         เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

  ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

  2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อย                        

บริษทั จี.เค.พาวเวอร์โปรดกัส์ จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่าย

อุปกรณ์สาํหรับ

ระบบไฟฟ้า 

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

บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบลี้  จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่าย

อุปกรณ์สาํหรับ

ระบบไฟฟ้า 

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

บริษทั เค.เอน็.พี ซพัพลาย จาํกดั 

 

นาํเขา้-ส่งออกและ

จาํหน่าย อุปกรณ์

สาํหรับระบบไฟฟ้า 

100.00  100.00 12,500  12,500  3,908  3,908  -  -  3,908  3,908  -  700 

บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 1,485,000  1,485,000  1,916,500  1,916,500  -  -  1,916,500  1,916,500  246,510  469,260 

บริษทั พฒันาพลงังานลม จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 1,575,000  1,575,000  2,226,150  2,226,150  -  -  2,226,150  2,226,150  148,837  170,100 

บริษทั เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 2,600  2,600  40,854  40,854  -  -  40,854  40,854  6,001  11,001 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

44 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนความ         เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

  ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

  2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั กนักุล โซลาร์ รูฟ 1 จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 21,000  21,000  21,000  21,000  -  -  21,000  21,000  -  1,201 

บริษทั กนักุล เทรนน่ิง เซ็นเตอร์    

   จาํกดั 

ให้บริการฝึกอบรม 100.00  100.00 1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 

บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี โซไซต้ี  

   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 368,464  315,678  368,464  315,678  -  -  368,464  315,678  -  - 

บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00  100.00 876,410  171,250  876,410  171,250  -  -  876,410  171,250  -  - 

บริษทั กนักุล พาวเวอร์ 

   ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั 

รับเหมาก่อสร้าง 100.00  100.00 300,000  300,000  300,000  300,000  -  -  300,000  300,000  -  - 

บริษทั กนักุล โซลาร์ คอมมูนิต้ี  

   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

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

บริษทั สยาม กนักุล โซลาร์  

   เอนเนอร์ย่ี จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 40,900  40,900  40,899  40,899  -  -  40,899  40,899  1,840  8,589 

บริษทั โคราชวินดเ์อน็เนอร์ยี  

   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 1,107,000  1,107,000  1,538,750  1,538,750  -  -  1,538,750  1,538,750  878,515  - 

บริษทั กนักุล เอน็เนอร์จี โซลูชัน่  

   แอนด ์ไลทต้ิ์ง จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์

ประหยดัพลงังาน 

 

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



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนความ         เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

  ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

  2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ย่ี จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 74.90  74.90 34,300  34,300  25,690  25,690  -  -  25,690  25,690  -  - 

บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ  

   เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00  67.00 1,564,000  1,564,000  1,868,576  1,088,576  -  -  1,868,576  1,088,576  133,566  80,686 

บริษทั อีโค่ ไทยเอน็เนอร์ย่ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

51.00  51.00 76,500  76,500  42,015  42,015  -  -  42,015  42,015  3,859  3,679 

บริษทั กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

75.00  75.00 176,000  2,000  131,999  1,499  -  -  131,999  1,499  -  - 

Gunkul International (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอ่ืน 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  

   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

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

บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

100.00  100.00 980  980  216,938  216,938  -  -  216,938  216,938  19,998  19,998 

บริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด์ 

   จีพีดี จาํกดั 

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

กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์เอฟอีซี  รับเหมาก่อสร้าง 60.00  60.00 26,000  6,000  15,600  3,600  -  -  15,600  3,600  -  - 

รวม         14,868,661  13,188,215  -  -  14,868,661  13,188,215  1,439,126  780,214 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทั Gunkul International (Mauritius) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศมอริเชียส 

บริษทัไม่มีเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยด์งันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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การจ่ายชําระค่าหุ้นเพิม่เติมในบริษัทย่อย 

 

บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี โซไซตี้ จํากัด 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจาํนวน 52.79   

ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ทั้งหมดจาํนวน 368.46 ลา้นบาท 

 

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จํากัด 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นจากหุ้นสามญัเพ่ิมเติมเป็นจาํนวน 705.16 

ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ทั้งหมดจาํนวน 876.41 ลา้นบาท 

 

บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จํากดั 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นจากหุ้นสามญัเพ่ิมเติมเป็นจาํนวน 130.50 

ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ทั้งส้ิน 176.00 ลา้นบาท 

 

กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ เอฟอซีี 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจาํนวน 12.00 

ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ทั้งส้ิน 26.00 ลา้นบาท 

 

การซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 

 

บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ย่ี จํากัด 

 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมใน บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 

33 ของทุนชาํระแลว้จากผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 780 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัมีส่วนไดเ้สีย

ในบริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั จากเดิม ร้อยละ 67 เป็นร้อยละ 100  
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การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha ซ่ึงเป็นบริษทั

ย่อยทางออ้มของบริษทั มูลค่าการขาย รวม 5,964.93 ลา้นเยน เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและความสามารถในการก่อหน้ีเพ่ือใช้

สําหรับการหมุนเวียนและการลงทุนใหม่ บริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์

ประเทศญ่ีปุ่ นโดยมีขนาดกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาํนวน 66.78 เมกะวตัต ์และกาํลงัผลิตตามการติดตั้งจาํนวน 

69.83 เมกะวตัต์ ซ่ึงไดรั้บสัมปทานการขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 

36 เยน โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแลว้เสร็จและจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2566 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นจาํนวนเงิน 806.5 ลา้นบาท 

 

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่ายและ 

การโอนออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่ายและ 

การโอนออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคาร ส่วนปรับปรุงและระบบสาธารณูปโภค 281,266  (930)  -  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 1,683,832  (192,646)  534  - 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 13,461  (13)  6,423  (1) 

ยานพาหนะ 9,835  (1,868)  458  (1,868) 

สินทรัพยร์ะหว่างกอ่สร้าง 1,299,965  (1,080,401)  -  - 

รวม 3,288,359  (1,275,858)  7,415  (1,869) 

 

การคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้าํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน   

21,058.97 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะยาว (31 ธันวาคม 2562 : 20,010 ล้านบาท) 
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12 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น 

2563  2562 

 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

- หุ้นสามญั 0.25 8,902,344  2,225,586  7,418,620  1,854,655 

เพ่ิมทุนจดทะเบียน         

- หุ้นสามญั 0.25 -  -  1,483,724  370,931 

ลดหุ้น 0.25 (19,813)  (4,953)  -  - 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน และ 31 ธันวาคม         

- หุ้นสามัญ 0.25 8,882,531  2,220,633  8,902,344  2,225,586 

   

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

- หุ้นสามญั 0.25 8,882,531  2,220,633  7,418,620  1,854,655 

เพ่ิมทุนจดทะเบียน         

- หุ้นสามญั 0.25 -  -  1,463,911  365,978 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน และ 31 ธันวาคม         

- หุ้นสามัญ 0.25 8,882,531  2,220,633  8,882,531  2,220,633 

 

ในการประชุมสามัญประจําปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี  21 เมษายน 2563 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุน                        

จดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 4.95 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,225.59 ลา้นบาท เป็น 2,220.63 ลา้นบาท โดยการ

ตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 19.81 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัอีกจาํนวน 1,483.72 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  ทาํให้ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,854.66 ลา้นบาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 2,225.59 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 
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13 ส่วนงานดําเนินงาน 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมี ขนาดของกิจการ

ท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน              

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่าง

นอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 

• ส่วนงาน 1 ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้า 

• ส่วนงาน 2 ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

• ส่วนงาน 3 บริการงานรับเหมาก่อสร้าง 

• ส่วนงาน 4 บริการบาํรุงรักษาและอ่ืนๆ 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ

ทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรขั้นตน้ในการวดัผลการ

ดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนิน

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์  ผลิตและจาํหน่าย  บริการงาน  บริการบาํรุงรักษา  ตดัรายการ   

 สาํหรับระบบไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  รับเหมาก่อสร้าง  และอ่ืนๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 373,328  434,600  946,493  1,459,063  422,422  220,911  815,671  21,801  -  -  2,557,914  2,136,375 

  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 252,025  187,671  -  -  89,637  42,137  18,462  17,738  (360,124)  (247,546)  -  - 

รวม 625,353  622,271  946,493  1,459,063  512,059  263,048  834,133  39,539  (360,124)  (247,546)  2,557,914  2,136,375 
   

 

 

 

 

                 

การจําแนกรายได้                        

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                        

ไทย 547,746  618,219  647,886  1,223,977  512,059  263,048  834,133  39,539  (360,124)  (247,546)  2,181,700  1,897,237 

ญ่ีปุ่น -  -  232,127  235,086  -  -  -  -  -  -  232,127  235,086 

เวียดนาม -  -  66,480  -  -  -  -  -  -  -  66,480  - 

ประเทศอื่นๆ  77,607  4,052  -  -  -  -  -  -  -  -  77,607  4,052 

รวมรายได้ 625,353  622,271  946,493  1,459,063  512,059  263,048  834,133  39,539  (360,124)  (247,546)  2,557,914  2,136,375 

\                         

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 625,353  622,271  -  -  -  -  777,212  -  (252,025)  (187,671)  1,150,540  434,600 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  946,493  1,459,063  512,059  263,048  56,921  39,539  (108,099)  (59,875)  1,407,374  1,701,775 

รวมรายได้ 625,353  622,271  946,493  1,459,063  512,059  263,048  834,133  39,539  (360,124)  (247,546)  2,557,914  2,136,375 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน  122,074  144,099  522,016  1,082,821  55,812  71,326  23,555  14,388  (34,351)  (28,073)  689,106  1,284,561 
                        

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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 ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์  ผลิตและจาํหน่าย  บริการงาน  บริการบาํรุงรักษา  ตดัรายการ   

 สาํหรับระบบไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  รับเหมาก่อสร้าง  และอ่ืนๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 980,268  1,113,752  2,878,443  3,372,156  1,050,422  563,581  941,524  52,533  -  -  5,850,657  5,102,022 

  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 632,083  472,122  -  -  406,967  100,416  54,716  54,760  (1,093,766)  (627,298)  -  - 

รวม 1,612,351  1,585,874  2,878,443  3,372,156  1,457,389  663,997  996,240  107,293  (1,093,766)  (627,298)  5,850,657  5,102,022 
                        

การจําแนกรายได้                        

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                        

ไทย 1,531,882  1,574,865  1,975,449  2,728,797  1,457,389  663,997  996,240  107,293  (1,093,766)  (627,298)  4,867,194  4,447,654 

ญ่ีปุ่น -  -  716,592  643,359  -  -  -  -  -  -  716,592  643,359 

เวียดนาม -  -  186,402  -  -  -  -  -  -  -  186,402  - 

ประเทศอื่นๆ  80,469  11,009  -  -  -  -  -  -  -  -  80,469  11,009 

รวมรายได้ 1,612,351  1,585,874  2,878,443  3,372,156  1,457,389  663,997  996,240  107,293  (1,093,766)  (627,298)  5,850,657  5,102,022 

                        

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,612,351  1,585,874  -  -  -  -  860,463  -  (632,083)  (472,122)  1,840,731  1,113,752 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  2,878,443  3,372,156  1,457,389  663,997  135,777  107,293  (461,683)  (155,176)  4,009,926  3,988,270 

รวมรายได้ 1,612,351  1,585,874  2,878,443  3,372,156  1,457,389  663,997  996,240  107,293  (1,093,766)  (627,298)  5,850,657  5,102,022 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน  299,207  360,182  1,602,246  2,286,621  166,176  83,759  77,858  46,828  (115,078)  (62,113)  2,030,409  2,715,277 
 

 

                      

สินทรัพย์รวมตามส่วนงาน                        

ณ วนัที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 19,844,516  17,970,033  34,777,465  32,817,282  2,523,637  1,930,590  710,551  -  (16,197,691)  (13,676,365)  41,658,478  39,041,540 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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การกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กําไรหรือขาดทุน        

รวมกาํไรขั้นตน้จากส่วนงานท่ีรายงาน 689,106  1,284,561   2,030,409  2,715,277 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 339,198  (282,842)  (250,563)  (1,005,497) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,028,304  1,001,719  1,779,846  1,709,780 

 

14 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไร 

สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด   

โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ซ่ึงปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามัญท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลและหุ้นทุนซ้ือคืน       

โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 1,001,246  958,161  116,371  742,461 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        

   -หุ้นสามญัมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 8,882,531  8,882,531  8,882,531  8,882,531 

ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคนื (99,044)  (99,044)  (99,044)  (99,044) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั 8,783,487  8,783,487  8,783,487  8,783,487 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.11  0.11  0.01  0.08 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน        
  

กําไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 1,719,579  1,620,044  1,418,662  761,754 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        

   -หุ้นสามญัมูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท 8,882,531  8,882,531  8,882,531  8,882,531 

ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคนื (99,044)  (99,044)  (99,044)  (99,044) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั 8,783,487  8,783,487  8,783,487  8,783,487 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.20  0.18  0.16  0.09 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามัญประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้จดัสรรกาํไรจาก 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือจ่ายปันผล

เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.136 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,194.55 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ

หุ้นในระหว่างปี 2563 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จดัสรรกาํไรจากผล

การดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 ในส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือจ่ายปันผล

เป็นหุ้นปันผลมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการ

จ่ายหุ้นปันผลในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 365.98 ลา้นบาท รวมทั้งจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 

0.01 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 73.19  ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 

2562 

 

16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัตอ่ไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้น

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

54 

 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  

มูลค่ายติุธรรม-

ใชก้ารบญัชี

ป้องกนัความ

เส่ียง 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ด 

เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น  -  -  22,272  -  22,272  -  22,272  -  22,272 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  1,862  -  -  1,862  -  1,862  -  1,862 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  -  1,862  22,272  -  24,134         

                   

หนี้สินทางการเงิน                   

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  155,085  155,085  -  149,468  -  149,468 

หุ้นกู ้  -  -  -  5,953,056  5,953,056  -  5,984,949  -  5,984,949 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  462,157  -  -  462,157  -  462,157  -  462,157 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  104,143  -  -  104,143  -  104,143  -  104,143 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  -  566,300  -  6,108,141  6,674,441         

  

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  

มูลค่ายติุธรรม-

ใชก้ารบญัชี

ป้องกนัความ

เส่ียง 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  1,358  -  -  1,358  -  1,358  -  1,358 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  -  1,358  -  -  1,358         

                   

หนี้สินทางการเงิน                   

หุ้นกู ้  -  -  -  5,953,056  5,953,056  -  5,984,949  -  5,984,949 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  104,143  -  -  104,143  -  104,143  -  104,143 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  -  104,143  -  5,953,056  6,057,199         

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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    งบการเงินรวม 

  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

    (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562           

สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม           

ตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีเป็นเงินลงทนุเผื่อขาย  23,553  -  23,553  -  23,553 

           

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย 

   มลูค่ายุติธรรม 

 

         

เงินกูยื้มระยะยาว  164,951  -  152,506  -  152,506 

หุ้นกู ้  5,602,977  -  5,654,110  -  5,654,110 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  -  335,421  -  335,421 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  -  233,179  -  233,179 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

    (พันบาท) 

31 ธนัวาคม 2562           

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรม 

 

         

หุ้นกู ้  5,602,977  -  5,654,110  -  5,654,110 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  -  233,179  -  233,179 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ 

   ของตลาดท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

หุ้นกู ้

 

 

 

 ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน กรณีไม่มี

ราคาเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือดงักล่าวจะคาํนวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตามระยะเวลาเดียวกนัปรับ

ดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

   ล่วงหนา้/ สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา   

   ดอกเบ้ีย/สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

   และอตัราดอกเบ้ีย 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาเสนอซ้ือขายจาก

นายหนา้ สัญญาแบบเดียวกนัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและราคา

เสนอซ้ือขายสะทอ้นลกัษณะรายการท่ีแทจ้ริงสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ี

เหมือนกนั 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศ 

 คาํนวณโดยใช้ราคาอา้งอิงตลาดหรือวิธีการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้และ

เป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

เงินกูยื้มระยะยาว  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 

ตารางดา้นล่างแสดงการครบกาํหนดท่ีเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขั้นตน้

ซ่ึงไม่ไดค้ิดลดและรวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบของสัญญาหกักลบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  

 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพันธ์             

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,184,934  -  1,184,934  -  -  1,184,934 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 1,928,303  -  1,928,303  -  -  1,928,303 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 2,489,919  -  2,489,919  -  -  2,489,919 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 374,012  -  342,288  31,724  -  374,012 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 16,566,151  -  1,529,505  6,969,753  8,282,013  16,781,271 

หุ้นกู ้ 5,953,056  -  1,819,000  4,148,700  -  5,967,700 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 479,274  -  47,873  145,385  586,518  779,776 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 618  -  -  -  618  618 

 28,976,267  -  9,341,822  11,295,562  8,869,149  29,506,533 

            

หนี้สินทางการเงินท่ีเป็นอนุพันธ์            

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก (104,143)  -  (121,483)  (510,846)  (311,207)  (943,536) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  104,328  450,513  282,602  837,443 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            

- กระแสเงินสดออก -  -  (101,512)  -  -  (101,512) 

- กระแสเงินสดเขา้    1,862  -  103,374  -  -  103,374 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก (462,157)  -  (367,980)  (1,145,919)  (875,969)  (2,389,868) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  234,459  854,576  841,543  1,930,578 

 (564,438)  -  (148,814)  (351,676)  (63,031)  (563,521) 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพันธ์             

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,115,552  -  1,115,552  -  -  1,115,552 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,273,760  1,273,760  -  -  -  1,273,760 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 663,486  -  663,486  -  -  663,486 

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

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 372,134  -  28,800  115,200  230,400  374,400 

หุ้นกู ้ 5,953,056  -  1,819,000  4,148,700  -  5,967,700 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11,919  -  3,755  9,232  -  12,987 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 618  -  -  -  618  618 

 9,397,226  1,273,760  3,637,206  4,273,220  231,018  9,415,204 

            

หนี้สินทางการเงินท่ีเป็นอนุพันธ์             

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย            

- กระแสเงินสดออก  (104,143)  -  (121,483)  (510,846)  (311,207)  (943,536) 

- กระแสเงินสดเขา้ -  -  104,328  450,513  282,602  837,443 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            

- กระแสเงินสดออก -  -  (75,216)  -  -  (75,216) 

- กระแสเงินสดเขา้          1,358  -  76,574  -  -  76,574 

 (102,785)  -  (15,797)  (60,333)  (28,605)  (104,735) 

 

กระแสเงินสดออก ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางดา้นบนแสดงกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มีการคิดลดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ซ่ึงถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการจดัการความเส่ียงและจะไม่มีการปิดสัญญาดงักล่าวก่อนการ

ครบกาํหนดตามสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจาํนวนเงินของกระแสเงินสดสุทธิสาํหรับอนุพนัธ์ซ่ึงชาํระดว้ยเงินสดสุทธิ

และจาํนวนเงินของกระแสเงินสดเขา้และออกขั้นตน้ของอนุพนัธ์ซ่ึงชาํระเป็นเงินสดดว้ยจาํนวนขั้นตน้พร้อมกนั 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงนิตรา 

   ต่างประเทศ  

เงินเหรียญ

สหรัฐ 

อเมริกา 

  

 

เงินเยน 

  

 

เงินยโูร 

  

เงินดอง

เวียดนาม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 208,677  1,139,963  513  224,734  1,573,887 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 290,867  88,615  -  79,539  459,021 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -  228,251  -  -  228,251 

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 157,999  460,529  -  -  618,528 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  2,655  -  3  2,658 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (75,470)  (2,931,754)  -  (1,259,988)  (4,267,212) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น (525,943)  (73,656)  (71,809)  (38,807)  (710,215) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  (121,338)  -  -  (121,338) 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ (39,860)  (2,356,213)  -  (646)  (2,396,719) 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (146,400)  -  -  -  (146,400) 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  (120,076)  -  (18,468)  (138,544) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

   ท่ีมีความเส่ียง (130,130) 

 

(3,683,024) 

 

(71,296) 

  

(1,013,633) 

 

(4,898,083) 

ประมาณการเจา้หน้ีค่าบริการ 

   บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (647,028) 

 

- 

 

(288,590) 

 

- 

 

(935,618) 

ประมาณการเจา้หน้ีการคา้ (101,512)  -  -  -  (101,512) 

ยอดรวมความเส่ียงท้ังส้ิน (878,670)  (3,683,024)  (359,886)  (1,013,633)  (5,935,213) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 920,205  -  -  -  920,205 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 101,512  -  -  -  101,512 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 143,047  (3,683,024)  (359,886)  (1,013,633)  (4,913,496) 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรา 

   ต่างประเทศ  

เงินเหรียญ

สหรัฐ 

อเมริกา 

  

 

เงินเยน 

  

 

เงินยโูร 

  

เงินดอง

เวียดนาม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,676  697,497  243  -  799,416 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 94,052  71,329  -  -  165,381 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -  198,006  -  -  198,006 

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 92,371  323,541  -  -  415,912 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  1,551  -  -  1,551 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (72,141)  (2,761,197)  -  -  (2,833,338) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอืน่ (198,194)  (89,664)  (41,737)  -  (329,595) 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ (67,853)  (2,701,922)  -  -  (2,769,775) 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (220,365)  -  -  -  (220,365) 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  (110,268)  -  -  (110,268) 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

   ท่ีมีความเส่ียง (270,454) 

 

(4,371,127) 

 

(41,494) 

 

- 

 

(4,683,075) 

ประมาณการเจา้หน้ีค่าบริการ 

   บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (674,436) 

 

(1,023,063) 

 

(286,311) 

 

- 

 

(1,983,810) 

ยอดรวมความเส่ียงท้ังส้ิน (944,890)  (5,394,190)  (327,805)  -  (6,666,885) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 1,166,353  -  -  -  1,166,353 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 221,463  (5,394,190)  (327,805)  -  (5,500,532) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ  

เงินเหรียญ

สหรัฐ 

อเมริกา 

  

 

เงินเยน 

  

 

เงินยโูร 

  

 

รวม 

 เงินเหรียญ

สหรัฐ 

อเมริกา 

  

 

เงินเยน 

  

 

เงินยโูร 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 204,460  -  265  204,725  99,886  -  241  100,127 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 290,623  -  -  290,623  94,052  -  -  94,052 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (17,783)  -  -  (17,783)  (5,696)  -  -  (5,696) 

เจา้หน้ีการคา้ (361,477)  (124)  (14)  (361,615)  (63,159)  (9)  (185)  (63,353) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

   ท่ีมีความเส่ียง 115,823 

 

(124) 

 

251 

 

115,950 

 

125,083 

 

(9) 

 

56 

 

125,130 

ประมาณการเจา้หน้ีการคา้ (75,216)  -  -  (75,216)  -  -  -  - 

ยอดรวมความเส่ียงท้ังส้ิน 40,607  (124)  251  40,734  125,083  (9)  56  125,130 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

   และอตัราดอกเบ้ีย 920,205 

 

- 

 

- 

 

920,205 

 

1,166,353 

 

- 

 

- 

 

1,166,353 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 75,216 

 

- 

 

- 

 

75,216 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 1,036,028  (124)  251  1,036,155  1,291,436  (9)  56  1,291,483 

 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

 

วงเงินกู้ยืมและจํานวนเงินต้นคงเหลือ  

อัตราดอกเบีย้รับตาม

สัญญาแลกเปลีย่น  

อัตราดอกเบีย้จ่ายตาม

สัญญาแลกเปลี่ยน  วันส้ินสุดสัญญา 

วงเงินกูยื้มจาํนวน 3,730 ลา้นบาท และ 

81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และจาํนวน

เงินตน้คงเหลือตามสัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย 2,434.32 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อย

ละ BIBOR 3M +1.85 ต่อ

ปี ส้ินสุดเดือนพฤศจิกายน 

2564 และร้อยละ BIBOR 

3M +2 ต่อปี ส้ินสุดเดือน

สิงหาคม 2569 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ร้อยละ 4.985 ต่อปี 

 27 สิงหาคม 2569 

วงเงินกูยื้มจาํนวน 2,743 ลา้นบาท และ

จาํนวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญาแลก  

เปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,268.69 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

ร้อยละ THBFIX 6M 

+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 20 ธนัวาคม 2570 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วงเงินกู้ยืมและจํานวนเงินต้นคงเหลือ  

อัตราดอกเบีย้รับตาม

สัญญาแลกเปลีย่น  

อัตราดอกเบีย้จ่ายตาม

สัญญาแลกเปลี่ยน  วันส้ินสุดสัญญา 

วงเงินกูยื้มจาํนวน 4,080 ลา้นบาท และ

จาํนวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญาแลก 

เปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,236.66 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

ร้อยละ THBFIX 6M 

+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ร้อยละ 3.00-3.522        

ต่อปี 

 29 เมษายน 2576 

วงเงินกูยื้มจาํนวน 11,699 ลา้นเยน และ

จาํนวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญาแลก 

เปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 7,997.77 ลา้นเยน 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

ร้อยละ TIBOR 6M +1.3 

ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ร้อยละ 2.126 ต่อปี 

 30 มิถุนายน 2579 

วงเงินกูยื้มจาํนวน 17 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา  และจาํนวนเงินตน้

คงเหลือตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ีย 16.83 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ร้อยละ 0.68 ต่อปี 

 31 มีนาคม 2576 

 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย  
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ ซ้ือสินทรัพยแ์ละเงินกูยื้มระยะยาว

ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือลดผลกระทบ

ของอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ 

รับตามสัญญา  

สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ 

จ่ายตามสัญญา  วันส้ินสุดสัญญา 

3.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 124.69 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.64 

 25 พฤศจิกายน 2565 

3.99 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 140.31 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2565 

7.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 260.82 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 24 กุมภาพนัธ์ 2570 

11.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 

 394.38 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2570 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

64 

 

17 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

จา้งออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ            

   สาํหรับโครงการระหว่างก่อสร้าง 296,147  648,811  -  - 

รวม 296,147  648,811  -  - 

 

การค้ําประกัน  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดจ้าํนาํหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยหลายแห่งและการร่วมคา้แห่งหน่ึงท่ีถือโดยบริษทัพร้อม

กบัที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ตัว๋สัญญาใช้เงิน และเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยและการร่วมคา้

ดงักล่าว พร้อมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเง่ือนไขของสัญญาให้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร สัญญาเช่าท่ีดิน สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าและสิทธิในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศเวียดนามเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ี

บริษัทดังกล่าวได้รับจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในวงเงินจาํนวน 18,881.45 ล้านบาท จาํนวน 254.78 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา จาํนวน 11,699 ลา้นเยน และ 202,000 ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2562: จาํนวน 18,479.45 ล้านบาท จาํนวน 220 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจาํนวน 11,699 ล้านเยน) 

 

ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม  5,662.18 ล้านบาท  และ 

38,967 ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2562 : 4,710.75 ล้านบาท) 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสัญญาดงักล่าวและตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

หนังสือค้ําประกัน 

 

ธนาคารในประเทศและสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทยหลายแห่งไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั กลุ่มบริษทั

และบริษทัให้กบัหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งและบริษทัเอกชนหลายแห่งสําหรับการซ้ือขายไฟฟ้า การใชไ้ฟ ซ้ือเคร่ืองจกัร 

และสัญญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นจาํนวน 2,256.53 ลา้นบาท และ 16.37 ลา้นริงกิตมาเลเซีย  

(31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน 2,170.43 ล้านบาท และ 5.40 ล้านริงกิตมาเลเซีย) 
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สัญญาสําคัญ 

 

สัญญาค่าท่ีปรึกษา 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัค่าท่ีปรึกษาเพ่ือจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ค่าท่ีปรึกษางานพฒันาโครงการ ค่าท่ีปรึกษา

ทางการเงิน และค่าบริการดา้นวิศวกรรมงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 เป็นจาํนวน 

17.48 ลา้นบาท และจาํนวน  281.85 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2562 : เป็นจาํนวน 17.71 ล้านบาท และจาํนวน 295.35 ล้านเยน) 

 

สัญญาจ้างบริการ 

 

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากการว่าจ้างบริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัท              

หลายแห่ง ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีภาระผูกพนัคงเหลือเป็นจาํนวน 34.33 ล้านบาท จํานวน 7.71 ล้านยูโร     

จาํนวน 23.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และจาํนวน 3,910.74 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2562 : จาํนวน 52.66 ล้านบาท จาํนวน 

8.42 ล้านยูโร จาํนวน 22.24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจาํนวน 3,658.98 ล้านเยน) 

 

สัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้า 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 

รวมถึงสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้าในต่างประเทศ และบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นระยะเวลา 15 - 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเน่ือง

คร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั โดยกลุ่มบริษทัจะจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญา ในปริมาณและราคาท่ีตกลงกนั และกลุ่ม

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา  

 

สัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกับกิจการหลายแห่ง เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการสร้างอาคาร       

ให้เช่า สัญญาเช่าดงักล่าวมีอายุ 20 ปี ถึง 30 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากสัญญา

เช่าดงักล่าวในงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 486.30 ลา้นบาท 
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