
 

 

 

 

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                      งบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  (ขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั 

(มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน

และบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึง

ไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6333 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 สิงหาคม 2565 

 



 30 มิถุนายน      31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน      31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,455,236         1,728,926       589,988            360,006         

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสันทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2,601,502         2,120,007       -                    -                 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 3.3, 4 1,511,801         1,465,511       106,764            185,360         

ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 73,956              93,468           -                    -                 

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 6 1,182,261         1,096,477       -                    -                 

ลูกหนีกรมสรรพากร 40,478              14,735           289                   5,131             

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                    -                 598,198            725,826         

สินคา้คงเหลือ 897,421            808,912         254,443            350,589         

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 13 1,985                1,692             1,163                622                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 13 49,283              19,198           -                    -                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 260,711            217,890         33,594              15,619           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,074,634         7,566,816       1,584,439         1,643,153      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 3.3 133,684            155,509         110,591            110,584         

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 260,125            272,953         -                    -                 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                    -                 272,925            296,125         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 397,142            374,014         397,595            397,595         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 1,520,337         1,458,672       776,178            726,178         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                    -                 16,047,117       15,567,926    

ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุน 5 2,114,768         1,685,056       -                    -                 

ลูกหนีกรมสรรพากร 95,268              95,268           -                    -                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น 7 -                    60,000           -                    60,000           

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 55,788              55,788           3,144                3,144             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 25,496,659       26,535,629     31,185              36,105           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3.3 509,186            543,885         48,715              47,080           

ค่าความนิยม 163,476            163,476         -                    -                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,202,920         3,300,020       9,291                9,816             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,625              53,362           21,069              27,047           

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 13 520,146            53,520           -                    -                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 111,084            111,386         26,427              39,107           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,631,208       34,918,538 17,744,237       17,320,707

รวมสินทรัพย์ 42,705,842       42,485,354     19,328,676       18,963,860    

   งบการเงินรวม

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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 30 มิถุนายน      31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน      31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 2,788,757         1,644,688       2,541,341 1,219,551      

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                    -                 91,000 95,000           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 3.3 1,709,576         1,681,236       177,836 381,431         

รายไดรั้บล่วงหนา้ 371,870            403,626         9,370 7,094             

เจา้หนีค่าสินทรัพย์ 73,495              50,920           -                    -                 

เจา้หนีค่าหุ้น 110,170            142,024         -                    -                 

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 350,904            343,873         2,247 2,122             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 1,848,021 1,671,896       28,518 28,503           

ส่วนของหุ้นกูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,706,168 2,797,531       3,706,168 2,797,531      

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 3.3 43,706              43,888           20,958 19,237           

หนีสินอนุพนัธ์ 13 176                   6,375             176                   6,375             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 29,903              22,870           -                    -                 

หนีสินหมุนเวยีนอืน 156,938            244,670         2,352                17,302           

รวมหนีสินหมุนเวียน 11,189,684       9,053,597       6,579,966         4,574,146      

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 9 14,935,648       15,487,804     293,784            308,008         

หุ้นกู ้ 2,237,537         3,142,261       2,237,537         3,142,261      

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 24,020              17,820           637                   604                

หนีสินตามสัญญาเช่า 3.3 503,414            522,807         23,971              25,073           

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 285,546            256,589         -                    -                 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 117,133            110,151         64,082              61,055           

ประมาณการหนีสินค่ารือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 336,853            342,406         -                    -                 

หนีสินอนุพนัธ์ 13 74,636              257,881         23,098              50,414           

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 618                   618                618                   618                

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 12,570              10,198           577                   573                

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 18,527,975       20,148,535     2,644,304         3,588,606      

รวมหนีสิน 29,717,659       29,202,132     9,224,270         8,162,752      

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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 30 มิถุนายน      31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน      31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

       ทุนจดทะเบียน

      (หุ้นสามญัจาํนวน 8,882,531 พันหุ้น มลูค่า 0.25 บาทต่อหุ้น) 2,220,633 2,220,633 2,220,633 2,220,633

       ทุนทีออกและชาํระแลว้

      (หุ้นสามญัจาํนวน 8,882,531 พันหุ้น มลูค่า 0.25 บาทต่อหุ้น) 2,220,633 2,220,633 2,220,633 2,220,633

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 5,179,473 5,179,473 5,179,473 5,179,473

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืน 121,792 121,792 121,792 121,792

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

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

ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

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

กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้

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

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,388,530         6,172,752 2,359,949         3,056,651

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (517,180)           (121,689) -                    -                 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 12,925,478       13,121,609     10,104,406       10,801,108    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7 62,705              161,613 -                    -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,988,183       13,283,222     10,104,406       10,801,108    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,705,842       42,485,354     19,328,676       18,963,860    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3.1 373,155          489,452          142,550          541,481          

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 931,078          889,223          -                 -                 

รายไดจ้ากการให้บริการ 3.1 75,760            49,525            3,955              3,419              

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 257,834          310,973          -                 22,326            

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 5 58,988            75,127            -                 -                 

รายไดส่้วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า 317,055          270,177          -                 -                 

รายไดเ้งินปันผล 3.1, 7 -                 -                 562,796          321,852          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                 129,640          10,438            67,670            

ดอกเบียรับ 3.1 3,371              2,102              7,225              15,479            

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 13 350,285          -                 48,565            -                 

รายไดอื้น 3.1 10,759            19,611            965                 11,619            

รวมรายได้ 2,378,285       2,235,830       776,494          983,846          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3.2 291,292          411,134          123,928          484,878          

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 472,845          473,231          -                 -                 

ตน้ทุนการให้บริการ 3.2 12,917            12,748            346                 187                 

ตน้ทุนในการก่อสร้าง 233,269          268,796          -                 19,313            

ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 5 51,710            70,728            -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,790            11,702            1,174              7,575              

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอืนๆ 3.2 210,299          197,120          83,514            85,217            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 47,640            -                 -                 -                 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 13 -                 120,830          -                 12,282            

รวมค่าใช้จ่าย 1,335,762       1,566,289       208,962          609,452          

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้

   ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7 44,054            105,134          -                 -                 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,086,577       774,675          567,532          374,394          

ตน้ทุนทางการเงิน 3.2 250,115          239,898          76,784            90,556            

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 836,462          534,777          490,748          283,838          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 57,260            6,244              8,575              2,093              

กําไรสําหรับงวด 779,202          528,533          482,173          281,745          

(พันบาท)

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดสาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน 

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (128,556)         103,169          -                 -                 

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (128,556)         103,169          -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (128,556)         103,169          -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 650,646          631,702          482,173          281,745          

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 778,332          523,725          482,173          281,745          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7 870                 4,808              -                 -                 

กําไรสําหรับงวด 779,202          528,533          482,173          281,745          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 649,776          626,894          482,173          281,745          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7 870                 4,808              -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 650,646          631,702          482,173          281,745          

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.09                0.06                0.05                0.03                

(พันบาท)

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3.1 640,524          758,195          353,919          916,812          

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,672,507       1,696,400       -                 -                 

รายไดจ้ากการให้บริการ 3.1 141,212          96,099            7,627              7,927              

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 628,447          718,793          -                 28,009            

รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 5 403,124          285,150          -                 -                 

รายไดส่้วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า 522,638          575,579          -                 -                 

รายไดเ้งินปันผล 3.1, 7 -                 -                 584,744          1,862,563       

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                 133,838          7,579              81,377            

ดอกเบียรับ 3.1 4,627              3,309              14,574            33,503            

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 13 644,648          133,737          34,057            -                 

รายไดอื้น 3.1 18,314            37,009            3,144              12,016            

รวมรายได้ 4,676,041       4,438,109       1,005,644       2,942,207       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3.2 495,850          622,381          316,275          809,974          

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 945,177          917,703          -                 -                 

ตน้ทุนการให้บริการ 3.2 26,301            26,069            450                 1,369              

ตน้ทุนในการก่อสร้าง 560,377          639,033          -                 24,230            

ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 5 359,101          220,432          -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 28,560            21,082            2,994              13,178            

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอืนๆ 3.2 408,082          398,691          158,611          169,683          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 56,438            -                 -                 -                 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 13 -                 -                 -                 9,692              

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                 121,079          -                 121,079          

รวมค่าใช้จ่าย 2,879,886       2,966,470       478,330          1,149,205       

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้

   ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7 111,644          191,024          -                 -                 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,907,799       1,662,663       527,314          1,793,002       

ตน้ทุนทางการเงิน 3.2 494,426          481,485          152,137          181,614          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,413,373       1,181,178       375,177          1,611,388       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 129,149          38,990            5,978              5,568              

กําไรสําหรับงวด 1,284,224       1,142,188       369,199          1,605,820       

(พันบาท)

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน 

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (395,491)         159,842          -                 -                 

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (395,491)         159,842          -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (395,491)         159,842          -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 888,733          1,302,030       369,199          1,605,820       

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,281,679       1,132,315       369,199          1,605,820       

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7 2,545              9,873              -                 -                 

กําไรสําหรับงวด 1,284,224       1,142,188       369,199          1,605,820       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 886,188          1,292,157       369,199          1,605,820       

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7 2,545              9,873              -                 -                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 888,733          1,302,030       369,199          1,605,820       

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.14                0.13                0.04                0.18                

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทุนจาก ผลต่างของอตัรา

การรวม การเปลียนแปลง แลกเปลียน ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนความ ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

       การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่

    การขายหุน้ทุนซือคืน -             304,674    -             121,792     -             -                  -           (304,674)  304,674       -                    426,466        -                426,466        

    บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -             -           -             -             -             -                  -           -           -              -                    -                (979)              (979)              

    บริษทัยอ่ยเพิมหุน้สามญั  -             -           -             -             -             -                  -           -           -              -                    -                17,934          17,934          

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -             -           -             -             -             -                  -           -           (1,598,566)  -                    (1,598,566)    -                (1,598,566)    

    รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

       การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่ -             304,674    -             121,792     -             -                  -           (304,674)  (1,293,892)  -                    (1,172,100)    16,955          (1,155,145)    -             -             

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ

   ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             304,674    -             121,792     -             -                  -           (304,674)  (1,293,892)  -                    (1,172,100)    16,955          (1,155,145)    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -             -           -             -             -             -                  -           -           1,132,315    -                    1,132,315     9,873            1,142,188     

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -             -           -             -             -             -                  -           -           -              159,842             159,842        -                159,842        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -           -             -             -             -                  -           -           1,132,315    159,842             1,292,157     9,873            1,302,030     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2564 2,220,633  -           5,179,473  121,792     (467,954)    (205,957)         222,559   -           5,619,858    (220,504)           12,469,900   152,298        12,622,198   

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนตา่งจาก ส่วนขาดทุนจาก องคป์ระกอบอืนของ

การรวม การเปลียนแปลง ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนความ ทุนสาํรอง ผลต่างของอตัรา รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ มูลค่า หุ้นทุน การควบคุม เป็นเจา้ของ ตาม ยงัไม่ได้ แลกเปลียนจากการ ผูถื้อหุ้นของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ซือคืน เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย จดัสรร แปลงค่างบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

       การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

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

    บริษทัยอ่ยจา่ยเงินปันผล -             -            -              -             -                  -           -             -                          -                (1,863)          (1,863)         

    บริษทัยอ่ยเพมิหุ้นสามญั -             -            -              -             -                  -           -             -                          -                3,992           3,992          

    เงินปันผลจา่ยให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -             -            -              -             -                  -           (1,065,901) -                          (1,065,901)    -               (1,065,901)  

    รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

       การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ -             -            -              -             (16,418)           -           (1,065,901) -                          (1,082,319)    (101,453)      (1,183,772)  
-            

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ

   ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -            -              -             (16,418)           -           (1,065,901) -                          (1,082,319)    (101,453)      (1,183,772)  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -             -            -              -             -                  -           1,281,679   -                          1,281,679     2,545           1,284,224   

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -             -            -              -             -                  -           -             (395,491)                 (395,491)       -               (395,491)     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -            -              -             -                  -           1,281,679   (395,491)                 886,188        2,545           888,733      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 2,220,633  5,179,473  121,792      (467,954)    (222,375)         222,559   6,388,530   (517,180)                 12,925,478   62,705         12,988,183 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ หุน้ทุน ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซือคืน หุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

       การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    การขายหุน้ทุนซือคืน -              304,674       -                121,792         -               (304,674)        304,674              426,466          

    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 -              -               -                -                 -               -                 (1,598,566)         (1,598,566)      

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

       การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -              304,674       -                121,792         -               (304,674)        (1,293,892)         (1,172,100)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ

   ทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              304,674       -                121,792         -               (304,674)        (1,293,892)         (1,172,100)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -              -               -                -                 -               -                 1,605,820           1,605,820       

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

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -              -               -                -                 -               -                 1,605,820           1,605,820       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 2,220,633   -               5,179,473      121,792         222,559        -                 3,014,408           10,758,865     

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มถุินายน 2565

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                     -                     -                      -                    (1,065,901)          (1,065,901)            

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                     -                     -                      -                    (1,065,901)          (1,065,901)            

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ

   ทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                      -                    (1,065,901)          (1,065,901)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                      -                    369,199              369,199                

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                     -                     -                      -                    -                      -                        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                      -                    369,199              369,199                

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มถุินายน 2565 2,220,633          5,179,473           121,792               222,559            2,359,949           10,104,406           

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,284,224         1,142,188         369,199            1,605,820         

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 129,149            38,990              5,978                5,568                

ตน้ทุนทางการเงิน 494,426            481,485            152,137            181,614            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 775,911            756,783            15,770              14,990              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,982                5,664                3,027                3,293                

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 62,131              (51,054)             (10,371)             (72,775)             

(กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (644,648)           (133,737)           (34,057)             9,692                

กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม (85)                   (480)                 -                   (347)                 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (111,644)           (191,024)           -                   -                   

เงินปันผลรับ -                   -                   (584,744)           (1,862,563)        

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (378)                 (5,193)              (378)                 (5,193)              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   79                     -                   

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (332)                 8,944                -                   3,755                

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (390)                 446                   (183)                 -                   

กาํไรจากการจาํหน่ายตราสารหนีของกิจการอืน (57)                   (480)                 (23)                   (347)                 

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                   121,079            -                   121,079            

ดอกเบียรับ (4,627)              (61,768)             (14,574)             (33,503)             

1,990,662         2,111,843         (98,140)             (28,917)             

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (453,791)           237,057            -                   -                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (45,829)             10,705              98,027              14,056              

ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุน (19,170)             56,438              -                   -                   

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ (85,784)             403,700            -                   (19,799)             

ลูกหนีกรมสรรพากร (25,743)             182,925            4,842                -                   

สินคา้คงเหลือ (88,177)             (164,857)           96,146              63,325              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (32,944)             24,793              (16,090)             56,130              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 21,825              (23,110)             (7)                     (103)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (5,535)              3,670                -                   -                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (18,424)             (662,007)           (203,888)           (26,744)             

รายไดรั้บล่วงหนา้ (31,756)             (80,183)             2,276                (26,950)             

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 8,599                (3,338)              158                   (3,775)              

หนีสินหมุนเวยีนอืน (87,732)             1,906                (14,950)             (4,750)              

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 2,371                384                   4                       (2)                     

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,128,572         2,099,926         (131,622)           22,471              

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (93,439)             (56,044)             10,795              (3,262)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,035,133         2,043,882         (120,827)           19,209              

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

(พันบาท)

วนัท ี30 มิถุนายน วนัท ี30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพมิทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (381,368)           (142,290)           

เงินสดจ่ายเพมิทุนในการร่วมคา้ (50,000)             -                   (50,000)             -                   

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการเพิมทุนในบริษทัยอ่ย 3,992                17,934              -                   -                   

เงินสดรับจากการจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   649,660            

เงินสดจ่ายเจา้หนีค่าหุ้น (31,853)             (24,067)             -                   (10,745)             

เงินสดรับจากการขายตราสารหนีของกิจการอืน 275,057            1,760,070         180,023            1,542,168         

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารหนีของกิจการอืน (305,000)           (2,034,500)        (180,000)           (1,859,500)        

เงินสดจ่ายเพอืซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                   (55,788)             -                   -                   

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (506,775)           (645,445)           (1,231)              (916)                 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,071)             (4,275)              (773)                 (3,468)              

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,940                1,561                935                   -                   

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   335,386            1,153,970         

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (186,950)           (130,000)           

เงินปันผลรับ 76,942              118,244            584,744            1,862,563         

ดอกเบียรับ 4,632                4,140                17,706              19,297              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (539,136)           (862,126)           318,472            3,080,739         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย

   ทีไม่ไดมี้ผลทาํให้สูญเสียการควบคุม (60,000)             -                   (60,000)             -                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 1,136,398         -                   1,320,732         -                   

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสัน -                   (1,401,277)        -                   (1,535,924)        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (4,000)              (98,000)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 510,485            89,145              -                   -                   

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (811,981)           (752,266)           (14,400)             (14,400)             

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ -                   1,791,900         -                   1,791,900         

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกู ้ -                   (1,819,000)        -                   (1,819,000)        

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (36,861)             (43,689)             (10,090)             (8,214)              

เงินสดรับจากการขายหุ้นทนุซือคืน -                   426,466            -                   426,466            

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (1,065,661)        (1,597,623)        (1,065,661)        (1,597,623)        

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,863)              (979)                 -                   -                   

ดอกเบียจ่าย (440,788)           (439,650)           (148,294)           (171,061)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (770,271)           (3,746,973)        18,287              (3,025,856)        

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัท ี30 มิถุนายน วนัท ี30 มิถุนายน

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (274,274)           (2,565,217)        215,932            74,092              

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด 584                   27,180              14,050              6,504                

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 30 มิถุนายน 1,455,236         1,853,888         589,988            420,270            

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ลูกหนีค่าขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                   3,012                -                   -                   

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 73,495              1,506,382         -                   -                   

เงินปันผลคา้งจ่าย 240                   943                   240                   943                   

ซือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าเงินทุน 15,512              11,266              10,709              5,612                

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ -                   3,628                -                   -                   

ตน้ทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมทีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 2,380                2,884                -                   -                   

ประมาณการรือถอนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ 2,939                -                   -                   -                   

(พันบาท)

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัท ี30 มิถุนายน วนัท ี30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

16
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

3 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

4 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 

5 ลูกหนีสญัญาเช่าเงินทนุ 

6 รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 

7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

8 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

9 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

10 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

11 กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

12 เงินปันผล 

13 เครืองมือทางการเงนิ 

14 ภาระผกูพนักบักิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงนิจากคณะกรรมการเมือวนัที 10 สิงหาคม 2565 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และมีทีอยู่จดทะเบียนตงัอยู่

เลขที 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ชนั 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทและบริษัทย่อย “กลุ่มบริษัท” ดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า                      

การรับเหมาก่อสร้าง และลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า  

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีเกียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาลนีเน้นการให้ขอ้มูลที

เกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี 

ดงันันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบตัิตามนโยบายการ

บญัชีของกลุ่มบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบัญชี วิธีการคาํนวณและ

แหล่งขอ้มูลสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการทีอาจมีความไม่แน่นอนนนัไม่แตกตา่งจากทีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสําหรับ

ปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

3 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั  

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 

ข้อ 7 สําหรับบุคคลหรือกิจการอืนที เกียวข้องกันทีมีรายการระหว่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ทีเปลียนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญัในระหว่างงวด 
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3.1 รายการรายไดที้สําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน สรุปไดด้งันี 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2565  2564  2565  2564 

  (พนับาท) 

รายได้จากการขาย      

บริษทัยอ่ย  - - 176,273 230,174 

การร่วมคา้  - 811 - - 

บุคคลหรือกิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั  12 - -  - 

รวมรายได้จากการขาย  12  811  176,273 230,174 

      

รายได้จากการให้บริการ      

      

รายได้ค่าบริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า      

บริษทัยอ่ย  -  - 827  827 

บริษทัร่วม  6,500  14,594 -  - 

การร่วมคา้  9,331  11,445 -  - 

      

รายได้บริหารจัดการ      

บริษทัยอ่ย  - - 1,097  391 

การร่วมคา้  2,989  2,874  2,989  2,874 

      

รายได้บริการอืน      

บริษทัยอ่ย  - - - 1,370 

การร่วมคา้  227 - -  - 

       

รวมรายได้จากการให้บริการ  19,047  28,913  4,913  5,462 

      

รายได้เงนิปันผล      

บริษทัยอ่ย  - - 507,803 1,744,318 

บริษทัร่วม  -  - 21,948 36,010 

การร่วมคา้  -  - 54,993 82,235 

รวมรายได้เงนิปันผล  -  -  584,744  1,862,563 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2565  2564  2565  2564 

  (พนับาท) 

      

ดอกเบียรับ      

บริษทัยอ่ย  - - 14,292  33,183 

รวมดอกเบยีรับ  -  -  14,292  33,183 

      

รายได้อืน - ค่าเช่ารับ      

บริษทัยอ่ย  - - 379  126 

รวมรายได้อืน  -  -  379  126 

 

3.2 รายการค่าใชจ้่ายทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน สรุปไดด้งันี 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ต้นทุนขาย - ซือสินค้าและบริการ      

บริษทัยอ่ย  - - 79,421  187,167 

รวมต้นทุนขาย  - - 79,421  187,167 

      

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอืนๆ      
      

ค่าฝึกอบรมสัมมนา      

บริษทัยอ่ย  - - 51  79 
      

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืน      

บริษทัยอ่ย  - - - 1 

การร่วมคา้  101 - 101  - 
       

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและอืนๆ  101 -  152  80 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ต้นทนุทางการเงิน 
      

ดอกเบียจ่ายเงินกู้ยืม        

บริษทัยอ่ย  - -  1,110  1,616 
        

ดอกเบยีจ่าย-หนีสินตามสัญญาเช่า        

บุคคลหรือกิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั  327 500  258  396 

         

รวมต้นทุนทางการเงิน  327  500  1,368  2,012 

   

ผู้บริหารสําคญั       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั       

ผลประโยชนร์ะยะสนัของพนกังาน 101,710  77,269  77,985  60,706 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,699  1,616  1,892  1,446 

รวม 104,409  78,885  79,877  62,152 

 

3.3 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงันี 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ซืออสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน       

บริษทัร่วม - 55,788  -  - 
       

ซือทรัพย์สิน       

บุคคลหรือกิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 4 21  -  21 
       

ขายทรัพย์สิน       

บริษทัยอ่ย - -  914  37 

การร่วมคา้ 312 -  -  - 

รวม 312 -  914  37 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ซือสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บุคคลหรือกิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั - 10,058  -  5,612 
       

ลูกหนกีารค้า       

บริษทัยอ่ย  - - 65,873 94,394 

บริษทัร่วม  2,167 1,586 - - 

การร่วมคา้  429 197 - - 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั  - 6 - - 

  2,596 1,789 65,873  94,394 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ทีคาดวา่จะเกิดขึน  

  

- 

 

- 

 

- 

  

- 

รวม  2,596  1,789  65,873  94,394 
     

ลูกหนอีืน     

บริษทัยอ่ย - - 24,516  7,297 

การร่วมคา้ 533  513 533  513 

รวม 533  513  25,049  7,810 
      

เงนิให้กู้ยมื       

บริษทัยอ่ย       

- ส่วนทีหมุนเวยีน -  - 598,198 725,826 

- ส่วนทีไม่หมุนเวียน -  - 272,925  296,125 
      

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอนื      

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

เจ้าหนกีารค้า     

บริษทัยอ่ย - - 6,930  64,043 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

เจ้าหนีหมุนเวียนอนื  

บริษทัยอ่ย - - 32  4,027 

การร่วมคา้ 2,230  3,126 -  - 

รวม 2,230  3,126  32  4,027 
     

หนีสินตามสัญญาเช่า      

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 17,409  22,618  12,272  16,221 
       

เงนิกู้ยืม       

บริษทัยอ่ย -  - 91,000  95,000 

 

4 ลูกหนกีารค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ลูกหนีการค้า      

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 2,596 1,789 65,873 94,394 

กิจการอนืๆ 1,345,226 1,237,790 16,328 72,215 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต 

          ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

 

(2,178) 

 

(2,556) 

 

(678) 

 

(1,056) 

สุทธิ  1,345,644 1,237,023 81,523 165,553 
      

ลูกหนหีมุนเวยีนอืน      

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 533 513 25,049 7,810 

กิจการอนืๆ 94,070 72,270 192 5,338 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 71,554 155,705 - 6,659 

 166,157 228,488 25,241 19,807 
 

 
   

รวม 1,511,801 1,465,511 106,764 185,360 
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 2565 2564 2565 2564 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน     

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน (378) (5,193) (378) (5,193) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,287,850 1,182,993  76,600  98,824 

เกินกาํหนดชาํระ :     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 53,979 31,745  3,005  44,426 

3 - 6 เดือน 2,306 20,431  63  20,227 

6 - 12 เดือน 95 666  95  580 

มากกว่า 12  เดือน 3,592 3,744  2,438  2,552 

 1,347,822  1,239,579  82,201 166,609 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขึน (2,178) (2,556)  (678)  (1,056) 

สุทธ ิ 1,345,644 1,237,023 81,523 165,553 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตงัแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
 

5 ลูกหนีสัญญาเช่าเงนิทุน 
 

 งบการเงนิรวม 

 

ส่วนทีถึงกาํหนด 

ชาํระภายใน 1 ปี  

ส่วนทีถึงกาํหนด 

ชาํระเกิน  

1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 5 ปี 

 

รวม 

 (พนับาท) 

30 มิถุนายน 2565  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงนิทุน 246,097  1,150,416  2,691,087  4,087,600 

หัก ดอกเบียทียงัไมถื่อเป็นรายได ้ (172,141)  (819,742)  (906,993)  (1,898,876) 

รวม 73,956  330,674  1,784,094  2,188,724 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

          ทีคาดว่าจะเกิดขนึ 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

สุทธิ 73,956  330,674  1,784,094  2,188,724 
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 งบการเงนิรวม 

 

ส่วนทีถึงกาํหนด 

ชาํระภายใน 1 ปี  

ส่วนทีถึงกาํหนด 

ชาํระเกิน  

1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 5 ปี 

 

รวม 

 (พนับาท) 

31 ธันวาคม 2564  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงนิทุน 239,127  976,419  2,299,816  3,515,362 

หัก ดอกเบียทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (145,659)  (731,443)  (859,736)  (1,736,838) 

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

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

          ทีคาดวา่จะเกิดขนึ 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

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

6 รายได้ทียงัไม่เรียกชําระ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนงานก่อสร้างบวกกาํไร 3,016,968 4,165,069 -       62,231 

จาํนวนทีเรียกเก็บจากลูกคา้และอนืๆ (1,834,707) (3,068,592) - (62,231) 

สุทธิ 1,182,261 1,096,477 - - 
 

7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ 2565  2564 

  (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม   15,567,926 15,712,438 

จา่ยชาํระค่าหุ้นเพมิเติม ก 381,368 142,290 

จา่ยซือส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม ข 120,000 - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (79) - 

ลดทุน  (22,098)  (770,739) 

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 16,047,117 15,083,989 

ณ วันที 31 ธันวาคม 15,567,926 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

26 

ก. การจ่ายชําระค่าหุ้นเพมิเติมในบริษัทย่อย 

 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มถิุนายน  2565  2564 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย    

บริษทั กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จาํกดั  - 23,805 

กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์เอฟอีซี  - 600 

บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ย ีโซไซตี จาํกดั  - 39,286 

บริษทั จี.เค. เรียลเอสเตท (2564) จาํกดั  - 57,599 

บริษทั เค.เอน็.พ ีซพัพลาย จาํกดั  30,120 - 

บริษทั กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  50,000 - 

บริษทั จี.เค.เฮมพ ์กรุ๊ป จาํกดั  280,000 12,500 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 1 จาํกดั  3,750 1,250 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 2 จาํกดั  3,750 1,250 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 3 จาํกดั  - 1,250 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 4 จาํกดั  3,750 1,250 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 5 จาํกดั  - 500 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 6 จาํกดั  3,000 1,500 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 7 จาํกดั  3,000 1,500 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 8 จาํกดั  3,749 - 

บริษทั จี เอ พี ซัพพลาย จาํกดั  249 - 

รวม 381,368 142,290 

 

การจัดตังบริษัทย่อย 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ้ดัตงับริษทั จี วนิด์ พาวเวอร์ โฮลดิง 3 จาํกดั และ

บริษทั จี วินด ์พาวเวอร์ โฮลดิง 5 จาํกดั โดยบริษทัไดถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 บริษทัไดท้าํการโอนหุ้น

สามัญทังสินทีบริษัทถือในบริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จ ํากัด และบริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จ ํากัด                   

ซึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1.25 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ให้แก่ บริษทั จี วินด ์พาวเวอร์ 

โฮลดิง 3 จาํกัด และบริษทั จี วินด์ พาวเวอร์ โฮลดิง 5 จาํกดั ตามลาํดบั ส่งผลให้บริษทั กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 

จาํกดั และบริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 5 จาํกดั ไดเ้ปลียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั 
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บริษทั จี เอ พ ีซัพพลาย จํากดั 

 

เมือวนัที 28 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทั จี เอ พี ซัพพลาย จาํกดั เพือจาํหน่ายอุปกรณ์สําหรับ

ระบบไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และชาํระค่าหุ้นสามญัเป็น

จาํนวนเงินทงัสิน 0.25 ลา้นบาท 

 

ข. การซือส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 

 

บริษทั กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จํากดั 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 17 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการซือหุ้นสามญัเพิมเติม

ในบริษทั กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั เป็นจาํนวน 0.785 ลา้นหุน้ คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 25 ของทนุทีชาํระแลว้ เดิมบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 74.99 ภายหลงัจากการโอนหุ้น

เสร็จสิน บริษทัจะมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิมขึนเป็นร้อยละ 99.99 โดยมีมูลค่าการจ่ายซือทังสิน               

120 ลา้นบาท เพือสนับสนุนและรองรับการขยายตวัในธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วงการจัดการทรัพยสิ์น และธุรกิจ             

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้นดงักล่าวเป็น

จาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท 

 

เมือวนัที 19 มกราคม 2565 บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวเพมิเติมจาํนวน 60 ลา้นบาท มูลคา่การจ่ายซือเป็นจาํนวน

เงินรวมทังสิน 120 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จํากัด                             

ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัทีซือเป็นเงินจาํนวน 413.97 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจ

ควบคมุลดลงเป็นจาํนวน 103.58 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนความเป็นเจา้ของใน

บริษทัยอ่ยจาํนวน 16.42 ลา้นบาท 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 1,832,686 1,565,745 1,123,773 1,123,773 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   และการร่วมคา้ 111,644 191,024 - - 

จา่ยชาํระคา่หุ้นเพิมเติม 50,000 - 50,000 - 

เงินปันผลรบั (76,941) (118,245) - - 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียน 

   จากการแปลงค่างบการเงิน 

 

90 

 

7,771 

 

- 

 

- 

ณ วันที 30 มถิุนายน 1,917,479 1,646,295 1,173,773 1,123,773 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  1,832,686  1,123,773 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัได้ร่วมจดัตงับริษทัร่วมทุน เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ 

จาํกัด เพือลงทุนในธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทีติดตังบนหลังคา และพัฒนาช่องทางในการจัดจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์กญัชง บริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 50 โดยเป็นการร่วมคา้ของบริษทั บริษทัไดจ้่ายเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ดงักล่าวเป็นจาํนวนรวมทงัสิน 50 ลา้นบาท 

 

8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

 

การคาํประกัน 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้าํนองทีดินและสิงปลูกสร้าง รวมทงัเครืองจกัร ซึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน    

22,176.50 ลา้นบาท เพือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว (31 ธันวาคม 2564 : 22,332.06 ล้านบาท) 

 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มถิุนายน 2565  งบการเงนิรวม   

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ  

  (พันบาท) 

ซือสินทรัพย ์- ราคาทุน  530,570  1,231 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (395,077)  (752) 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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9 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาว 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี โซไซตี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของ               

กลุ่มบริษทั ไดท้าํสัญญากูยื้มเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงในวงเงิน 983 ลา้นบาท และบริษทัไดเ้บิกเงินกูยื้ม

ดงักล่าวเป็นจาํนวน 482.49 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ BIBOR 1M + 2.50 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนทุกเดือนภายใน

ระยะเวลา 10 ปี และไดเ้บิกเงินกูยื้มระยะยาวจากวงเงินสินเชือเดิมทีมีอยูเ่ป็นจาํนวนเงินรวม 33.26 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 4,927.80 ลา้นบาท และ 38,967 

ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2564 : 5,427.67 ล้านบาท และ 38,967 ล้านดอง) 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสัญญาดงักล่าวและตอ้งดาํรงไวซึ้งอตัราส่วนทางการเงินทีสําคญั 

 

10 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพจิารณาวา่กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานทีรายงาน ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทัทีมีขนาดของกิจการ

ทีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกัน              

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอย่าง

นอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี  

 

 ส่วนงาน 1 ผลิตและจาํหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า 

 ส่วนงาน 2 ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

 ส่วนงาน 3 บริการงานรับเหมาก่อสร้าง 

 ส่วนงาน 4 บริการบาํรุงรักษา ให้เช่าและอนืๆ 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้กาํไรขนัต้นของส่วนงาน ซึงนําเสนอในรายงานการจดัการภายในและ 

สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใชก้าํไรขนัตน้ในการวดัผล

การดาํเนินงานนันเป็นข้อมูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนที

ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทงันีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซือขายตามปกติธุรกิจ 

 

 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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 ผลิตและจาํหน่ายอปุกรณ ์  ผลิตและจาํหน่าย  บริการงาน  บริการบาํรุงรักษา  ตดัรายการ   

 สาํหรับระบบไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  รับเหมาก่อสร้าง  ให้เช่าและอนืๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนนิงาน                        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 640,524  758,195  2,642,177  2,557,129  628,447  718,793  97,304  96,099  -  -  4,008,452  4,130,216 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 347,540  448,542  -  -  181,478  89,131  24,754  26,202  (553,772)  (563,875)  -  - 

รวม 988,064  1,206,737  2,642,177  2,557,129  809,925  807,924  122,058  122,301  (553,772)  (563,875)  4,008,452  4,130,216 
                        

การจําแนกรายได้                        

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                        

ไทย 987,918  1,206,665  1,841,749  1,738,875  809,925  807,924  122,058  122,301  (553,772)  (563,875)  3,207,878  3,311,890 

ญปีุ่ น -  -  457,547  503,251  -  -  -  -  -  -  457,547  503,251 

เวยีดนาม -  -  342,881  315,003  -  -  -  -  -  -  342,881  315,003 

ประเทศอนืๆ  146  72  -  -  -  -  -  -  -  -  146  72 

รวมรายได้ 988,064  1,206,737  2,642,177  2,557,129  809,925  807,924  122,058  122,301  (553,772)  (563,875)  4,008,452  4,130,216 
                        

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        

ณ เวลาใดเวลาหนึง 988,064  1,206,737  403,124  285,149  -  -  -  -  (347,540)  (448,542)  1,043,648  1,043,344 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  -  2,239,053  2,271,980  809,925  807,924  122,058  122,301  (206,232)  (115,333)  2,964,804  3,086,872 

รวมรายได้ 988,064  1,206,737  2,642,177  2,557,129  809,925  807,924  122,058  122,301  (553,772)  (563,875)  4,008,452  4,130,216 

กําไรขันต้นตามส่วนงาน  139,026  128,122  1,326,412  1,382,097  82,470  100,995  79,478  82,255  (5,740)  11,129  1,621,646  1,704,598 
                        

สินทรัพย์รวมตามส่วนงาน                        

ณ วันท ี30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม 2,361,875  2,157,797  36,792,468  37,140,867  2,180,842  2,257,391  2,043,758  1,780,277  (673,101)  (850,978)  42,705,842  42,485,354 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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การกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานทีรายงาน  งบการเงนิรวม  

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถิุนายน  2565  2564 

  (พนับาท) 

กําไรหรือขาดทุน     

รวมกาํไรขนัตน้จากส่วนงานทีรายงาน  1,621,646  1,704,598 

จาํนวนทีไมไ่ดปั้นส่วน     

- ค่าใชจ้่ายดาํเนินงานอนื  (964,565)  (969,011) 

- กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ ์  644,648  254,567 

- ส่วนแบง่กาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  111,644  191,024 

กําไรก่อนภาษีเงินได้  1,413,373  1,181,178 

 

11 กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 
 

กาํไร ต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 คาํนวณจากกาํไร 

สําหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั และจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดย

วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ซึงปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นทุนซือคืน โดยแสดงการคาํนวณดงันี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 778,332 523,725 482,173 281,745 

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม     

   -หุ้นสามญัมลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท 8,882,531 8,882,531 8,882,531 8,882,531 

ผลกระทบจากหุ้นทนุซือคนื - (88,358) - (88,358) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธถีัวเฉลยีถ่วงนําหนกั 8,882,531 8,794,173 8,882,531 8,794,173 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.09  0.06  0.05  0.03 

  

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถิุนายน  

กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั 1,281,679 1,132,315 369,199 1,605,820 

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม     

   -หุ้นสามญัมลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท 8,882,531 8,882,531 8,882,531 8,882,531 

ผลกระทบจากหุ้นทุนซือคนื - (93,672) - (93,672) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธิถีัวเฉลยีถ่วงนําหนกั 8,882,531 8,788,859 8,882,531 8,788,859 

กําไรต่อขันพนืฐาน (บาท) 0.14  0.13  0.04  0.18 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

32 

12 เงนิปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลในระหว่างงวดมีดงันี 

 

 วนัทีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงิน 

ปันผลต่อหุ้น 

 

จาํนวนเงิน 

  

สํารอง 

   (บาท)  (พนับาท) 

ปี 2565        

เงินปันผลประจาํปี 2564 27 เมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 0.120  1,065,901  - 

        

ปี 2564        

เงินปันผลประจาํปี 2563 28 เมษายน 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 0.182  1,598,566  - 

 

13 เครืองมือทางการเงนิ 

 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัตอ่ไปนีแสดงมูลคา่ตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชนั

มลูค่ายติุธรรมสาํหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกลเ้คียงกบัมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565  

 

 

เครืองมือที 

ใชใ้นการ 

ป้องกนั 

ความเสียง  

เครืองมือทาง

การเงินที 

วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทนุ  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มลูค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พนับาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน  - 49,283 - - 49,283 - 49,283 - 49,283 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 1,985 - - 1,985 - 1,985 - 1,985 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย  - 520,146 - - 520,146 - 520,146 - 520,146 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  - 571,414 - - 571,414     

           

หนีสินทางการเงิน           

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  - - - 132,104 132,104 - 127,903 - 127,903 

หุ้นกู ้  - - - 5,943,705 5,943,705 - 5,907,664 - 5,907,664 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย  - 51,538 - - 51,538 - 51,538 - 51,538 

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย  - 23,274 - - 23,274 - 23,274 - 23,274 

รวมหนสิีนทางการเงิน  - 74,812 - 6,075,809 6,150,621     
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565  

 

 

เครืองมือที 

ใชใ้นการ 

ป้องกนั 

ความเสียง  

เครืองมือทาง

การเงินที 

วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทนุ  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มลูค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

สัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้  - 1,163 - - 1,163 - 1,163 - 1,163 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  - 1,163 - - 1,163     

           

หนีสินทางการเงิน           

หุ้นกู ้  - - - 5,943,705 5,943,705 - 5,904,664 - 5,907,664 

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย  - 23,274 - - 23,274 - 23,274 - 23,274 

รวมหนีสินทางการเงิน  - 23,274 - 5,943,705 5,966,979     

 

 

 

 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  

 

 

เครืองมือที 

ใชใ้นการ 

ป้องกนั 

ความเสียง  

เครืองมือทาง

การเงินที 

วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทนุ  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มลูค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื  

เครืองมือ

ทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พนับาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวยีนอืน  - 19,198 - - 19,198 - 19,198 - 19,198 

สัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้  - 1,692 - - 1,692 - 1,692 - 1,692 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย  - 53,520 - - 53,520 - 53,520 - 53,520 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  - 74,410 - - 74,410     

           

หนีสินทางการเงิน           

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

หุ้นกู ้  - - - 5,939,792 5,939,792 - 5,975,966 - 5,975,966 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย  - 207,467 - - 207,467 - 207,467 - 207,467 

สัญญาแลกเปลียนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย  - 56,789 - - 56,789 - 56,789 - 56,789 

รวมหนีสินทางการเงิน  - 264,256 - 6,078,462 6,342,718     

 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  

 

 

เครืองมือที 

ใชใ้นการ 

ป้องกนั 

ความเสียง  

เครืองมือทาง

การเงินที 

วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทนุ  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มลูค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื  

เครืองมือ

ทางการเงินที

วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พนับาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 622 - - 622 - 622 - 622 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  - 622 - - 622     

           

หนีสินทางการเงิน           

หุ้นกู ้  - - - 5,939,792 5,939,792 - 5,975,966 - 5,975,966 

สัญญาแลกเปลียนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย  - 56,789 - - 56,789 - 56,789 - 56,789 

รวมหนีสินทางการเงิน  - 56,789 - 5,939,792 5,996,581     

 

 

 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เครืองมือทางการเงินทวีดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนคิการประเมินมูลค่า 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 

   ตอ้งการของตลาดทีวดัมูลคา่ดว้ย 

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัทีรายงาน 

สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 

 

 Swap model มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใช้

เส้นอตัราผลตอบแทนทีสังเกตได ้

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศ 

   ล่วงหนา้ 

 การกาํหนดราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซือขายสัญญา

ซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณ

โดยอา้งองิจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์มีสินเชือคุณภาพดีในสกุล

เงินทีเกียวขอ้ง 

สญัญาแลกเปลียนสกุลเงิน 

   และอตัราดอกเบีย 

 การคิดลดกระแสเงินสดโดยใชแ้บบจาํลองโดยใชข้อ้มลูทีหาไดจ้ากตลาด  

   (Observable Market Data) 

 

เครืองมือทางการเงนิทีไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงินกูย้มืระยะยาว  การคดิลดกระแสเงนิสด 

 

หุ้นกู ้

 

 

 

 ราคาเสนอซือจากสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ณ วนัทีรายงาน กรณีไม่มีราคา

เสนอซือ ราคาเสนอซือดังกล่าวจะคํานวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยตามระยะเวลาเดียวกนัปรับ

ดว้ยค่าความเสียงทีเหมาะสม 

 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลือนไหวของตราสารหนีทีอยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงนิรวม 

ตราสารหนีทีอยู่ใน 

   ความต้องการของตลาด 

ณ วนัที 

1 มกราคม  ซือ  ขาย  

ปรับปรุง

มูลค่ายติุธรรม  

ณ วนัที 

30 มิถุนายน 

 (พนับาท) 

2565          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอนื          

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 

   ตอ้งการของตลาด 19,198  305,000  (275,000)  85  49,283 

รวม 19,198  305,000  (275,000)  85  49,283 

          

2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอนื          

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 

   ตอ้งการของตลาด 162,315  2,034,500  (1,759,590)   480  437,705 

รวม 162,315  2,034,500  (1,759,590)  480  437,705 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ตราสารหนีทีอยู่ใน 

   ความต้องการของตลาด 

ณ วนัที 

1 มกราคม  ซือ  ขาย  

ปรับปรุง

มลูค่ายติุธรรม  

ณ วนัที 

30 มิถุนายน 

 (พนับาท) 

2565          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอนื          

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 

   ตอ้งการของตลาด -  180,000  (180,000)  -  - 

รวม -  180,000  (180,000)  -  - 

          

2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอนื          

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 

   ตอ้งการของตลาด 82,000  1,859,500  (1,541,821)  347  400,026 

รวม 82,000  1,859,500  (1,541,821)  347  400,026 

 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบยี  

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียคงเหลือ สรุปไดด้งันี 

 

วงเงนิกู้ยืมและจํานวนเงนิต้นคงเหลือ  

อัตราดอกเบยีรับตาม

สัญญาแลกเปลียน  

อัตราดอกเบยีจ่ายตาม

สัญญาแลกเปลยีน  วนัสินสุดสัญญา 
       

วงเงินกูยื้มจาํนวน 3,730 ลา้นบาท 

 และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 

จาํนวนเงนิตน้คงเหลือตามสญัญาแลกเปลียน

อตัราดอกเบีย 1,798.91 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบียลอยตวั  

ร้อยละ BIBOR 3M +1.50 

ต่อปี  

 อตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 4.485 ตอ่ปี 

 27 สิงหาคม 2569 

วงเงินกูย้ืมจาํนวน 2,743 ลา้นบาท  

และจาํนวนเงินตน้คงเหลือตามสัญญา

แลกเปลียนอตัราดอกเบีย 1,905.58 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบียลอยตวั  

ร้อยละ THOR CMP BS 

5BD +1.7 ต่อปี 

 อตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 20 ธนัวาคม 2570 

วงเงินกูยื้มจาํนวน 3,583 ลา้นบาท  

และจาํนวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญา

แลกเปลียนอตัราดอกเบีย 3,038.76 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบียลอยตวั  

ร้อยละ THOR CMP BS 

5BD +1.7 ต่อปี 

 อตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 27 มีนาคม 2574 

วงเงินกูย้มืจาํนวน 4,080 ลา้นบาท  

และจาํนวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญา

แลกเปลียนอตัราดอกเบีย 2,817.65 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบียลอยตวั  

ร้อยละ THOR CMP BS 

5BD +1.7 ต่อปี 

 อตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 29 เมษายน 2576 

วงเงินกูย้มืจาํนวน 11,699 ลา้นเยน  

และจาํนวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญา

แลกเปลียนอตัราดอกเบีย 7,056.90 ลา้นเยน 

 อตัราดอกเบียลอยตวั  

ร้อยละ TIBOR 6M  

+1.3 ตอ่ปี 

 อตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 2.126 ตอ่ปี 

 30 มิถุนายน 2579 

วงเงินกูย้ืมจาํนวน 33.93 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 

ตามสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 30.13 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

 อตัราดอกเบียลอยตวั 

ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 0.68 และ 1.00 

ต่อปี 

 

 31 มีนาคม 2576 

วงเงินกูยื้มจาํนวน 20.90 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 

ตามสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 20.40

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบียลอยตวั 

ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 1.715 ต่อปี 

 31 ธนัวาคม 2574 



บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วงเงนิกู้ยืมและจํานวนเงนิต้นคงเหลือ  

อัตราดอกเบยีรับตาม

สัญญาแลกเปลียน  

อัตราดอกเบยีจ่ายตาม

สัญญาแลกเปลยีน  วนัสินสุดสัญญา 
       

วงเงินกูยื้มจาํนวน 20.40 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 

ตามสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 20.40

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบียลอยตวั 

ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบียคงที 

ร้อยละ 3.42 ต่อปี 

 30 มิถุนายน 2579 

 

สัญญาแลกเปลียนสกลุเงินและอัตราดอกเบยี  

 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ ซึงเกิดจากการซือสินคา้ ซือสินทรัพยแ์ละเงินกูยื้มระยะยาว

ทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย เพือลดผลกระทบ

ของอตัราแลกเปลียนตามความเหมาะสม 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบียคงเหลือ สรุปไดด้งันี 

 

สกุลเงนิและอัตราดอกเบยี 

รับตามสัญญา  

สกุลเงนิและอัตราดอกเบีย 

จ่ายตามสัญญา  วันสินสุดสัญญา 

0.81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.00 
 

 28.43 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.64 

 25 พฤศจิกายน 2565 

0.91 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.00 
 

 31.86 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2565 

7.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.00 
 

 260.82 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.65 

 24 กุมภาพนัธ ์2570 

11.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.00 

 394.38 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจกิายน 2570 
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14 ภาระผูกพนักบักิจการทีไม่เกยีวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

จา้งออกแบบ ก่อสร้างและติดตงัระบบ            

   สาํหรับโครงการระหว่างก่อสร้าง 24,950  44,422  -  - 

รวม 24,950  44,422  -  - 
 

การคาํประกนั  
 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ้าํนาํหุ้นสามญัของบริษทัย่อยหลายแห่งและการร่วมคา้แห่งหนึงทีถือโดยบริษทัพร้อม

กบัทีดินและสิงปลูกสร้าง เครืองจกัรและอุปกรณ์ ตวัสัญญาใชเ้งิน และเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยและการร่วมคา้

ดงักล่าว พร้อมทงัโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงือนไขของสัญญาให้เช่าช่วงทีดินและอาคาร สัญญาเช่าทีดิน สัญญาซือขาย

ไฟฟ้าและสิทธิในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์ประเทศญีปุ่ นและประเทศเวียดนามเป็นหลกัประกนัสินเชือที

บริษัทดังกล่าวได้รับจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในวงเงินจํานวน 19,968.51 ล้านบาท จํานวน 91.66 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา จาํนวน 11,699 ลา้นเยน และ 216,308.98 ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2564: จาํนวน 19,358.24 ล้านบาท จาํนวน 

91.66 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จาํนวน 11,699 ล้านเยน และ 216,308.98 ล้านดอง) 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสัญญาดงักล่าวและตอ้งดาํรงไวซึ้งอตัราส่วนทางการเงินทีสําคญั 
 

หนังสือคาํประกนั 
 

ธนาคารในประเทศและสถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีสาขาในประเทศไทยหลายแห่งไดอ้อกหนงัสือคาํประกนั กลุ่มบริษทั

และบริษทัให้กบัหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งและบริษทัเอกชนหลายแห่งสําหรับการซือขายไฟฟ้า การใชไ้ฟ ซือเครืองจกัร 

และสญัญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 เป็นจาํนวน 2,084.87 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวน 

2,044.29 ล้านบาท) 
 

สัญญาสําคญั 
 

สัญญาค่าทีปรึกษา 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัค่าทีปรึกษาเพือจดัทาํรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม ค่าทีปรึกษางานพฒันาโครงการ ค่าทีปรึกษา

ทางการเงิน และค่าบริการดา้นวศิวกรรมงานศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 เป็นจาํนวน 5.61 

ลา้นบาท และจาํนวน 251.05 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2564 : เป็นจาํนวน  6.71 ล้านบาท และจาํนวน 245.40 ล้านเยน) 
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สัญญาจ้างบริการ 

 

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากการว่าจ้างบริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัท                     

หลายแห่ง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีภาระผูกพนัคงเหลือเป็นจํานวน 37.60 ล้านบาท จํานวน 5.59 ล้านยูโร  

จาํนวน 18.05 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จาํนวน 3,663.83 ล้านเยน และ จํานวน 28,635 ล้านดอง (31 ธันวาคม 2564 : 

จํานวน  46.81 ล้านบาท จํานวน 6.19 ล้านยูโร จํานวน 19.84 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จํานวน 3,759.19 ล้านเยน และ 

จาํนวน 32,522.14 ล้านดอง) 

 

สัญญาซือกระแสไฟฟ้า 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาซือกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 

รวมถึงสัญญาซือกระแสไฟฟ้าในต่างประเทศ และบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นระยะเวลา 15 - 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเนือง

ครังละ 5 ปี  โดยอัตโนมัติ โดยกลุ่มบริษัทจะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่คู่ สัญญา ในปริมาณและราคาทีตกลงกัน                 

และกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญา  

 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมือวันที  11 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์เปอเรชัน จํากัด (เดิมชือ  

บริษัท กันกุล แกรนด์ แอสเซท จํากัด) ซึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และเป็นผู ้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท                        

พัฒนาพลังงานลม จํากัด บริษัท กรีโนเวชัน เพาเวอร์ จ ํากัด และ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จํากัด (รวมเรียกว่า                   

“กลุ่มบริษทัพลงังานลม”) ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทุนจดทะเบียนจาํนวน 11.17 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 

บาท ซึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าวให้กับบริษทั กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จาํกัด                

ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเพมิสภาพคล่องให้กบั 

กลุ่มบริษทัและขยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนในอนาคต 

 

ณ วนัที 27 กรกฎาคม 2565 บริษทั กลัฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จาํกดั ไดช้าํระค่าหุ้นเพิมทุนเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 5,000      

ลา้นบาท ภายหลงัการเพิมทุนเสร็จสิน กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั กลัฟ์ กนักุล คอร์เปอเรชนั จาํกดั ลดลงจากร้อยละ 

100 เป็นร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษทั กลัฟ์ กนักุล คอร์เปอเรชนั จาํกดั มีสถานะเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 
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